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ธนาคารที่ น่ า ชื่ น ชมที่ สุ ด
(The Most Admired Bank)

มอบประสบการณ์ รู ป แบบใหม่
ตอบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมยุ ค ดิ จิ ทั ล
ลูกค้าใหม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยตัวเองบน SCB EASY App
โดยไม่ต้องมาธนาคาร ด้วยการยืนยันตัวตน (E-KYC) ผ่านเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์

ต่ อ เติ ม ความฝั น
เติ บ โตสู่ ค วามสํ า เร็ จ
SCB EASY Digital Lending การให้สินเชื่อบุคคลแบบอัจฉริยะ
ผ่านโมบายแบงก์กิ้งอนุมัติรวดเร็ว โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าทันที

เติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพ
เติ บ โตเคี ย งข้ า งลู ก ค้ า
SCB SME มิติใหม่ตลาดสตรีทฟู ด
้ ส์เมืองไทย ยกระดับเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ยุค 4.0
ด้วย “โททัล บิสซิเนส โซลูชัน” สําหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ซื้อแฟรนไชส์

เติ บ โตอย่ า งมั่ น ใจ
ด้ ว ยทั ก ษะการเงิ น ที่ ง่ า ยและสนุ ก
“เก็บหอม” แอปพลิเคชันออมเงินที่ใช้ AI (Artiﬁcial Intelligence)
แนะนํารูปแบบการออม เพื่ อสร้างวินัยการเงินให้คนรุ่นใหม่

ร่ ว มสร้ า งสั ง คมที่ ย่ั ง ยื น
เพื่ อการเติ บ โตด้ ว ยความสุ ข ของทุ ก คน
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ ว ยระบบและกระบวนการ
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

เรี ย นรู้ อ ย่ า งไม่ ส้ิ น สุ ด
เติ บ โตสู่ ค วามสํ า เร็ จ ไปด้ ว ยกั น
พั ฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่ อให้บริการทางการเงินที่ตอบรับกับความต้องการ
ของลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลาย ทํ า งานอย่ า งมี พ ลั ง คล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็น
อัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 6 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก
จากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีโดย
เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐที่เพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง ท�ำให้การจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนปรับดีขึ้น
และช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในระดับสูง อย่างไร
ก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 3 ภาคการส่งออกสินค้าของไทยเริ่มได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและจากสงคราม
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการลดลงของนักท่องเที่ยว
จีนที่เดินทางเข้าประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจ
ไทยมีการขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าครึ่งแรกของปี
ในปี 2561 สถาบันการเงินยังอยูใ่ นภาวะทีต่ อ้ งปรับตัวให้พร้อมรับ
กับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท�ำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการ
ใช้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีปัจจัยเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี หรือ cyber security เพิ่มขึ้น สถาบัน
การเงินจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคาร
ด้วยกันและจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เข้ามาน�ำเสนอบริการทางการเงิน
ในหลายด้าน พร้อมกับต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ดี
ตรงกับความต้องการ และมีความปลอดภัย นอกจากนี้สถาบัน
การเงินยังต้องให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
ส� ำ หรั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ในปี 2561 ธนาคารยั ง คงมุ ่ ง
ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนธนาคารให้สอดรับกับรูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกรอบยุทธศาสตร์ SCB
Transformation เพื่อเป้าหมายสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชม
ที่สุด” (The Most Admired Bank) ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่ช่วง
กลางปี 2559 โดยการปรับรากฐานองค์กร ท�ำให้ธนาคารมีความ
คล่องตัวพร้อมรับกับความไม่แน่นอนของธุรกิจและการแข่งขันที่
สูงขึ้น โดยมุ่งให้ธนาคารเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารยังคงเน้น
การสร้างขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีและน�ำมาใช้ในการ

ด�ำเนินธุรกิจ ธนาคารได้พฒ
ั นาดิจทิ ลั แพลตฟอร์มการท�ำธุรกรรม
ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างประสบการณ์
ที่ดีและเพิ่มความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งในปี 2561 ธนาคารสามารถ
ขยายฐานลูกค้าบนดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างก้าวกระโดด ขณะ
เดียวกันธนาคารได้ท�ำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่มของธนาคารทั้ง
ดิจิทัล เวนเจอร์ส และ เอสซีบี อบาคัส เพื่อให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีชั้นน�ำ น�ำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
มหาศาล (Big Data) มาปรับใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และ
ใช้กับธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้ง SCB10X
เป็นหน่วยงานใหม่ในองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์น�ำเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ หรั บ ด้ า น
รูปแบบการท�ำธุรกิจ ธนาคารมุ่งด�ำเนินงานให้เป็นธนาคารที่
ลูกค้าทุกกลุ่มเลือกใช้โดยเน้นลูกค้ากลุ่ม SME และลูกค้าบุคคล
มากขึ้น รวมถึงยังคงมุ่งด�ำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ของธุรกิจการเงินการ
ธนาคารและมีความพร้อมในการท�ำงานรูปแบบใหม่ทจี่ ะให้ความ
ส�ำคัญกับความรวดเร็วและความคล่องตัวในการท�ำงานโดยยึด
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ผลประกอบการปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 40,068 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 7.1 จากจ�ำนวน 43,152 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผล
มาจากค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.1 จากการ
ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการขยายฐานลูกค้าบนระบบดิจทิ ลั
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนีร้ ายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ลดลง
ร้อยละ 4.7 จากการลดลงของรายได้คา่ ธรรมเนียมสุทธิซงึ่ เป็นผล
จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่อง
ทางดิจิทัล และการลดลงของรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
ส�ำหรับรายได้จากการด�ำเนินงานของธนาคารยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีจำ� นวน 138,225 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5 จาก
ปีกอ่ น เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้ สุทธิทเี่ ติบโตร้อยละ 4.4 จากเงิน
ให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในโครงการ Transformation ตลอด
สามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในปี 2561
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อยู่ที่ร้อยละ 46.8 ธนาคารคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะปรับตัว
ลดลงเมื่อผลลัพธ์ของโครงการ Transformation ปรากฏเด่นชัด
ขึ้นตามล�ำดับตั้งแต่ปี 2562
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (gross NPLs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธนาคาร
เท่ากับร้อยละ 2.85 ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
2.83 ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อย
คุณภาพของธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะทีอ่ ตั ราส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชือ่ ลูกค้าบุคคลลดลง
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวน 24,023 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.15 ของสินเชื่อรวมในปี 2561 โดยใช้หลักความ
ระมัดระวังและเพือ่ รองรับสภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั มีความไม่แน่นอน
ตลอดจนนโยบายการเติบโตของสินเชือ่ กลุม่ ลูกค้าไม่มหี ลักประกัน
และสินเชือ่ ในรูปแบบดิจทิ ลั ของธนาคาร ส่งผลให้อตั ราส่วนค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ
146.7 ณ สิ้นปี 2561 จากร้อยละ 137.3 ณ สิ้นปี 2560
เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วน
เงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงของงบการเงินรวม
ตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ สิน้ ปี 2561 อยูใ่ นระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 17.1
และเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 15.1
พั ฒนาการด้านบรรษัทภิบาล และความยัง
่ ยืน
องค์กร

ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว น
ในปี 2561 นอกเหนือจากการได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2548 ธนาคารยังได้รับการยอมรับว่าเป็นกิจการที่
ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยธนาคารได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจ�ำปี 2561 (Dow
Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก
(World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกใน
หมวดธุรกิจธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัลบริษัทจด

ทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability
Awards) ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand
Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างความยัง่ ยืนแก่องค์กร ครอบคลุมมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
ในปี 2561 พัฒนาการงานด้านก�ำกับดูแลกิจการทีส่ ำ� คัญประการ
หนึ่ ง ของธนาคารคื อ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของ
คณะกรรมการธนาคารขึ้นอีก 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยง และคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ความเสี่ ย งจะมี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการให้ ค� ำ แนะน� ำ
กรรมการธนาคารในการก� ำ หนดทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดภายในองค์กรได้ถูกควบคุมและติดตาม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตลอดจนให้ค�ำ
แนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคารในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ส่วนคณะกรรมการเทคโนโลยีท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีมคี วามสอดคล้อง
กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธนาคาร ให้ค�ำแนะน�ำแก่
คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านเทคโนโลยี และศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะ
น�ำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำด้านเทคโนโลยี
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลงจากปี 2561 เป็นร้อยละ 3.8 โดยการส่งออกได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระดับดังกล่าวยังถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (ปี 2557-2561) ที่
เติบโตเฉลีย่ ทีเ่ พียงราวร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจ
ไทยยังขยายตัวได้ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะการ
ลงทุนในประเทศทีค่ าดว่าจะขยายตัวเร่งขึน้ โดยมีปจั จัยสนับสนุน
จากการใช้ก�ำลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

การลงทุนต่อเนือ่ งในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการย้าย
ฐานการผลิตมายังไทยของธุรกิจต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้า ขณะที่การบริโภคของภาคครัวเรือนจะสามารถ
เติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต�่ำ การ
ฟื ้ น ตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปของรายได้ ภ าคครั ว เรื อ น และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
กลยุทธ์ส�ำหรับปี 2562

การด�ำเนินโครงการ SCB Transformation ของธนาคารตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2559 ถึงปัจจุบนั มีความคืบหน้าขึน้ เป็นล�ำดับ ส�ำหรับ
ปี 2562 ธนาคารจะยังคงสานต่อยุทธศาสตร์กลับหัวตีลังกา
(Going Upside Down) ผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็วและสมดุลใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) การลดต้นทุนการให้
บริการรวมถึงการปรับรูปแบบองค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึน้
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2) การเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
และขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าบนระบบดิจทิ ลั (3) การ
สร้างรายได้จากธุรกิจสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูง ทั้งสินเชื่อลูกค้า
บุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจการบริหารความ
มั่งคั่ง (4) การสร้างขีดความสามารถและวัฒนธรรมด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลในทุกภาคส่วนขององค์กร และ (5) การปรับ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ธนาคารจะปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานให้มีลักษณะเป็น Agile
Organization เพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้สร้างไว้จากโครงการ SCB Transformation ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้า รวมถึงเพือ่ ลดต้นทุนในการให้บริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน พร้อมกับให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผลักดันแนวคิด
และวิธีการท�ำงานที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทั้งความรวดเร็ว
ในการปรับตัว การเรียนรู้และการลองผิดลองถูก รวมถึงยึดมั่น
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล และการสร้าง
ธรรมาภิบาลในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการภายใต้กรอบของ
การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม หรือ Market Conduct
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงจะได้รับ
ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด”
หรือ “The Most Admired Bank” โดยการสร้างดุลยภาพ
ในการด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลั ก ทุ ก ฝ่ า ย
ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ำกับดูแล และสังคม
รวมถึงการเป็นผูน้ ำ� ในการวางรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจการธนาคาร
ของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งธนาคารเชื่อว่าเป็นแนวทางที่จะ
ท�ำให้ธนาคารสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

(ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)
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คุ ณ อานั น ท์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม)
ด้านกฎหมายจาก Trinity College, University of Cambridge
ประเทศอังกฤษ และเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่กระทรวงการต่าง
ประเทศ โดยด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�ำ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
คุ ณ อานั น ท์ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในพั ฒ นาการด้ า นการเมื อ ง
ของประเทศ โดยได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี 2 สมัย ตลอดจนมีบทบาทในการเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี
พ.ศ. 2540 ด้วยบทบาทหน้าที่อันโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นผลให้
คุณอานันท์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และยั ง ได้ รั บ รางวั ล รามอน
แมกไซไซ อันทรงเกียรติในปี พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2546
คุณอานันท์ยงั ได้รบั การแต่งตัง้ จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ให้ เ ป็ น ประธานคณะผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ สู ง ด้ า นภั ย คุ ก คาม
ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนบทบาท
ของสหประชาชาติในสภาวะที่การเมืองและความมั่นคงของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คุณอานัน ท์ด�ำรงต�ำแหน่งนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ
หลายแห่ง อาทิ ทูตขององค์การยูนเิ ซฟประจ�ำประเทศไทย ประธาน
กรรมการกิตติมศักดิม์ ลู นิธสิ ร้างรอยยิม้ ประธานทีป่ รึกษากรรมการ
สภาสถาบันวิทยสิรเิ มธี กรรมการทีป่ รึกษาองค์การเพือ่ ความโปร่งใส
นานาชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ โ ครงการอี ก นิ ด พิ ชิ ต เอดส์
ภายใต้ มู ล นิ ธิ เ อดส์ แ ห่ ง ประเทศไทย และประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์สถาบันลูกโลกสีเขียว

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

พลอากาศเอกสถิ ต ย์ พ งษ์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับ
โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวังในช่วง
ปี พ.ศ. 2560-2561
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ยังด�ำรงต�ำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง ประธาน
กรรมการและผู้อ�ำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์ ผูอ้ ำ� นวยการทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์และ
ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
ประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการของบริษทั
ดังนี้ บริษทั เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั บ้านบึงเวชกิจ
จ�ำกัด บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ำกัด บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด บริษัท
ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด บริษัท
เอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด และบริษัท ดอยค�ำ จ�ำกัด

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ดร. วิชิต ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์
จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of
California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. วิชติ มีประวัตกิ ารท�ำงานทีย่ าวนานในภาคการเงินการธนาคาร
โดยเริ่มต้นการท�ำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ.
2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การท�ำงานด้านการธนาคารอีกครั้ง
ในต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร. วิชิต ได้เข้าร่วมงาน
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบัน ดร. วิชิต ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ปรึกษาส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรรมการ
ในคณะกรรมการทีป่ รึกษานานาชาติของกลุม่ บริษทั ชับบ์ (Board
member, International Advisory Board, The Chubb
Group of Companies)
ตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ
บริหารของธนาคาร ดร. วิชิต ได้น�ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและน�ำพา
องค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการท�ำธุรกิจใน
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตที่โดดเด่น
อีกทัง้ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจในยุคทีเ่ ทคโนโลยีมี
บทบาทอย่างมากต่อธุรกิจธนาคาร
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นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุ ณ ประสั ณ ห์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นบั ญ ชี
(เกียรตินิยมอันดับ 2) และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ
สอบบั ญ ชี จ ากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive
Management Program จาก Ivey School of Business,
University of Western Ontario ประเทศแคนาดา และหลักสูตร
Leading Professional Services Firms จาก Harvard Business
School ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณประสัณห์ มีประสบการณ์ด้าน
บัญชีกว่า 40 ปี โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ำกัด ประเทศไทย
คุ ณ ประสั ณ ห์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งผู้ทรง
คุณวุฒดิ า้ นบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบในส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กรรมการในคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะ
กรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการก�ำกับบริษัทจดทะเบียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยัง่ ยืน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

คุณกานต์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และด้านการบริหาร
จัดการ (Management) จาก Georgia Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รบั ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
คุณกานต์มีประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับองค์กรชั้นน�ำหลายแห่ง
เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการ Kubota Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ส�ำหรับ
บทบาทในการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ คุณกานต์ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จ�ำนวนมาก เช่น คณะกรรมการ
นโยบายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง ชาติ คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะกรรมการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารของ
ธนาคาร คุณกานต์ยงั ด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ ทีส่ ำ� คัญ อาทิ กรรมการ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการ
ทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน
ในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กลุ่มการยกระดับนวัตกรรมและ
Digitalization และกลุ่มการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นายเกริก วณิกกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

คุ ณ เกริ ก ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้านนิติศ าสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ B.A.
in Jurisprudence (Hons) จาก Oxford University ประเทศ
อังกฤษ รวมทัง้ เป็นเนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle
Temple, London และเนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
คุณเกริกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและมี
ประสบการณ์ในการท�ำงานในองค์กรระดับประเทศหลายแห่ง โดย
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ อาทิ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบัน
การเงินในธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการศูนย์ขอ้ มูล
อสังหาริมทรัพย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการในคณะ
กรรมการกฤษฎีกาในส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
อิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการก�ำกับความเสีย่ งของธนาคาร คุณเกริกยังด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด
(มหาชน) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการเทคโนโลยี

ดร. ทวีศักดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก
ด้าน Electrical Engineering จาก Imperial College, University
of London ประเทศอังกฤษ
ดร. ทวีศักดิ์มีประสบการณ์ในการด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในภาค
ราชการหลายแห่ง เช่น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ โดยในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ดร. ทวีศักดิ์มีผลงานที่ส�ำคัญ
จ�ำนวนมาก เช่น การก�ำกับดูแลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
ปี 2543 (Y2K) การยกร่ า งและผลั ก ดั น นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) การมีส่วน
ผลักดันกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ๆ หลายฉบับ
รวมถึงการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ น (ส� ำ นั ก งาน ก.พ.) เพื่ อ ก่ อ ตั้ ง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
เทคโนโลยีของธนาคาร ดร. ทวีศักดิ์ยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญใน
องค์กรหลายแห่ง อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาค
ราชการ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการและอนุ ก รรมการกลั่ น กรองกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

กรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่ อสังคม
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

คุณกรรณิกา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
จาก University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา และส�ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program จาก
Harvard University โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคารไทย
พาณิชย์ คุณกรรณิกาได้ท�ำงานที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เป็นเวลา 32 ปี
คุ ณ กรรณิ ก าได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2550-2558 คุณกรรณิกาเป็นผู้ที่ได้น�ำแนวคิดใหม่และ
การให้ความส�ำคัญกับลูกค้ามาใช้ในงานด้านกลุ่มลูกค้าบุคคล
ของธนาคาร และเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในความส�ำเร็จของโครงการ
ปรับปรุงธนาคารที่ท�ำให้ธนาคารเติบโตอย่างโดดเด่น
ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรม
เพือ่ สังคมและกรรมการก�ำกับความเสีย่ งของธนาคาร คุณกรรณิกา
ยังด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล รอง
ประธานกรรมการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

พั นต�ำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่ อสังคม

พั น ต� ำ รวจเอกธรรมนิ ธิ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ และปริญญา
โท Public Administration, Western Kentucky University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 พันต�ำรวจเอกธรรมนิธิได้รับโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการใน
พระองค์ 904 ส�ำนักพระราชวัง
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการและกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคมของธนาคาร พันต�ำรวจเอกธรรมนิธิยังด�ำรงต�ำแหน่ง
รองเลขาธิการพระราชวังและผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระคลังข้าง
ที่ ส�ำนักพระราชวัง กรรมการและรองผู้อ�ำนวยการทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประธาน
กรรมการบริษทั สุวรรณชาด จ�ำกัด รองประธานกรรมการมูลนิธริ าช
ประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการของบริษทั ดังนี้ บริษทั เทเวศ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั มงคลชัย จ�ำกัด บริษทั บ้านบึง
เวชกิจ จ�ำกัด บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด บริษทั เอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด บริษทั
ดอยค�ำ จ�ำกัด กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง
และมูลนิธิสยามกัมมาจล

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นายเอกกมล คีรีวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุ ณ เอกกมล ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม)
ด้านเศรษฐศาสตร์จาก Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Harvard Graduate
School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณเอกกมลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลาดเงินและตลาด
ทุน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยก� ำ กั บ และตรวจสอบธนาคารพาณิ ช ย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 ได้ดำ� รงต�ำแหน่งเลขาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544-2547 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คุณเอกกมลด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบของธนาคารตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คุณวีระวงค์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น
เนติ บั ณ ฑิ ต ไทย ส� ำ นั ก อบรมกฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ เ ป็ น เนติ บั ณ ฑิ ต แห่ ง รั ฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณวีระวงค์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และมี
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดยเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จ�ำกัด กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร คุณวีระวงค์ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระและกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
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นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
่ ง
และบรรษัทภิบาล และกรรมการก�ำกับความเสีย

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
่ ง และกรรมการเทคโนโลยี*
กรรมการก�ำกับความเสีย

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คุ ณ จั ก รกฤศฏิ์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Angelo State University
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณจักรกฤศฏิ์เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่ส�ำคัญ อาทิ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ อธิบดีกรมธนารักษ์ และกรรมการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ กรรมการอ�ำนวยการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของ Credit Guarantee and Facility (CGIF) ซึ่งจัดตั้งโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คุณจักรกฤศฏิ์ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในองค์กรเอกชนต่าง ๆ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท
ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ของธนาคาร คุณจักรกฤศฏิ์ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงการ
คลัง นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระ
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด
(มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จ�ำกัด
บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ห ารอี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

คุณบุญทักษ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจ จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณบุญทักษ์เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาอย่างยาวนาน โดยเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมาคม
ธนาคารไทย
คุณบุญทักษ์ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร กรรมการก�ำกับความเสี่ยง และกรรมการ
เทคโนโลยีของธนาคาร คุณบุญทักษ์ยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ
บริษทั รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
* ลาออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ห าร เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม
2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่ อสังคม

ดร. พสุ เดชะรินทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณประภาศ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
จากมหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง เนติ บั ณ ฑิ ต ไทยแห่ ง สถาบั น
เนติบัณฑิตยสภา และระดับปริญญาโท International Tax
Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL. M.)
จาก Harvard Law School University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. พสุ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจ จาก University of Colorado, Boulder ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี จากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย

คุณประภาศ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย การ
บริหารองค์กร และการก�ำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนองค์กร
โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน รองปลัดและที่
ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหาร
หนีส้ าธารณะ และกรรมการ บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด
(มหาชน)

ก่อนด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2554 ดร.พสุ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี และหัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการและกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคมของธนาคาร คุณประภาศด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด กรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิ
สยามกัมมาจล

ดร.พสุ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและ
กรรมการตรวจสอบของธนาคารเมือ่ เดือนตุลาคม 2561 นอกจาก
นี้ ดร.พสุ ยังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงไทย คาเร้นท์ แอนด์
ลีส จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั
วอริกซ์ สปอร์ต จ�ำกัด
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นายอาทิตย์ นันทวิทยา

นายอรพงศ์ เทียนเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการกิจกรรมเพื่ อสังคม
กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง*

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และรองผูจ
้ ด
ั การใหญ่อาวุโส
Chief Digital Transformation Officer

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คุณอาทิตย์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance)
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Wharton School,
University of Pennsylvania รั ฐ เพนซิ ล เวเนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
คุณอาทิตย์ได้เริ่มท�ำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรก
ในหน่วยงานบริหารการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้น
ปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Service
ในต�ำแหน่ง Hedge Fund Manager และต่อมาได้ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ด�ำรงต�ำแหน่งสุดท้ายเป็น
Managing Director และ Regional Head Capital Markets,
Southeast Asia ก่อนกลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่
คุณอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารและรองประธานกรรมการบริ ห ารของธนาคารตั้ง แต่
ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2559
ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานครั้งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคาร
แห่งอนาคตอย่างรวดเร็ว โดยคุณอาทิตย์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
* ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการ
บริหาร และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562

คุ ณ อรพงศ์ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ปริญญาโทด้าน M.B.A., Lehigh University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ M.S. (Manufacturing Systems Engineering),
Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อนร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ในต�ำแหน่งประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ดิ จิ ทั ล เวนเจอร์ ส จ� ำ กั ด ในปี
พ.ศ. 2560 และรองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส Chief Digital
Transformation Officer ของธนาคารอี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง
ในปี พ.ศ. 2561 คุ ณ อรพงศ์ มี ป ระสบการณ์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ Research Director ของ Iacocca
Institute, Country Managing Director, Accenture
Consulting รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี และ General
Manager บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
คุ ณ อรพงศ์ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการและ
กรรมการเทคโนโลยี ข องธนาคาร ในปี พ.ศ.2561 ปั จ จุ บั น
คุณอรพงศ์ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ และกรรมการเทคโนโลยี
สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคารใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
* ลาออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการธนาคาร และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ผู้ บ ริ หา ร ระ ดั บ สู ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์*

รองผูจ
้ ด
ั การใหญ่อาวุโส ผูบ
้ ริหารสูงสุดลูกค้าบุคคลและ
ผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกรรมการบริหาร
นายอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอรพงศ์ เทียนเงิน

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Digital Transformation Officer
ส�ำหรับประวัติ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
รายละเอียดโปรดดูหน้า 21
ส�ำหรับประวัติ นายอาทิตย์ นันทวิทยา
รายละเอียดโปรดดูหน้า 28
ส�ำหรับประวัติ นายอรพงศ์ เทียนเงิน
รายละเอียดโปรดดูหน้า 28

คุณสารัชต์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
ลูกค้าบุคคลและผูบ้ ริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา คุณสารัชต์เริม่ ต้น
การท�ำงานทางด้านการธนาคารในปี พ.ศ. 2539 ในต�ำแหน่ง
นักวิเคราะห์ของธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548
คุณสารัชต์ ได้ร่วมงานกับธนาคารดอยซ์แบงก์ โดยเป็นผู้บริหาร
ด้าน Corporate Coverage และตลาดตราสารหนี้ และในภายหลัง
ได้ร่วมงานกับธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส โดยเป็นหัวหน้าทีมด้าน
Credit & Rates Market Sales
คุณสารัชต์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2552
ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และต่อมา
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate
Segment ในปี พ.ศ. 2559 คุณสารัชต์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Boston University และ
ปริ ญ ญาโทด้ า น M.B.A. สาขาการเงิ น จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562
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ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer
และ Chief Strategy Officer

ดร.อารั ก ษ์ สุ ธี ว งศ์ จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จาก Stanford University, California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Financial Officer และ Chief Strategy Officer
รวมถึงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด, SCB Abacus และ SCB-Julius Baer
ดร.อารักษ์เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2553
รับผิดชอบสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และเป็น
รองผูจ้ ดั การใหญ่ในปี พ.ศ. 2556 ดร.อารักษ์ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ในเดือนเมษายน
ปี พ.ศ. 2560 และ Chief Financial Officer ในเดือนพฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2561
ก่อนเริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.อารักษ์ มีประสบการณ์
การท�ำงานกว่า 10 ปีกับบริษัทข้ามชาติ ชั้นน�ำ โดยร่วมงานกับ
บริษัท McKinsey & Company ในภูมิภาคอาเซียน ท�ำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการเงินให้กับบริษัทในหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม เทคโนโลยี พลังงาน และ
หน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานกับบริษัท Qualcomm
Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้น�ำการค้นคว้า
วิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทาง
ปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 ฉบับ
* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
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นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์*

รองผูจ
้ ด
ั การใหญ่อาวุโส ผูบ
้ ริหารสูงสุด Retail Lending
Products ผูบ
้ ริหารสูงสุด Retail Payments
และผูบ
้ ริหารสูงสุด Facility Management

คุณอภิพนั ธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสูงสุด
Retail Lending Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments
และผู้บริหารสูงสุด Facility Management คุณอภิพันธ์มีความ
รู้พื้นฐานหลากหลายครอบคลุมทั้งจากการเป็นผู้สอบบัญชี นัก
บัญชี Project Manager และผูอ้ ำ� นวยการด้านการเงินและปฏิบตั ิ
การ คุณอภิพันธ์เคยร่วมงานกับบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง
เป็นเวลา 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2550 และเป็นผู้อ�ำนวย
การฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท เทสโก้ ประเทศไทย ระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2551 คุณอภิพนั ธ์ เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลงานด้านสายการบริการด้านการจัดการและ
การปฏิบัติการลูกค้าบุคคลของกลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2556
คุณอภิพันธ์ ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดสายการปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
ทางด้านเทคโนโลยีและกลุ่มปฏิบัติการ และต่อมาเป็นผู้บริหาร
สูงสุดปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน คุณอภิพันธ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสูงสุด Retail Lending
Products ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments และผู้บริหารสูงสุด
Facility Management
คุณอภิพันธ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินและ
บัญชี (เกียรตินยิ ม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท
M.B.A. สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
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ดร. เย็น ลอทเนอร์*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Data Officer

ดร. ลอทเนอร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส Chief
Data Officer ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร. ลอทเนอร์
ได้ ร ่ ว มงานกั บ ธนาคารในต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส
Chief Transformation Officer ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
ดร. ลอทเนอร์ เริม่ ต้นการท�ำงานทีบ่ ริษทั McKinsey & Company
ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2535 และต่อมาได้รับเลือกให้เป็น
หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัทในปี พ.ศ. 2543 ดร. ลอทเนอร์
ได้ย้ายไปประจ�ำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2544 และ
ต่อมาได้ย้ายไปประจ�ำที่ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2548 โดย
รับต�ำแหน่งเป็นหุน้ ส่วนอาวุโส (Senior Partner) ของ McKinsey
ในภูมภิ าคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกัน ดร. ลอทเนอร์
ได้เป็นผู้น�ำของ Asia Pacific Risk Management Practice
รวมทัง้ เป็นสมาชิกของ Asia Pacific Management Committee
ในช่วง 3 ปีก่อนเริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ลอทเนอร์
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งหุ้นส่วนอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท
The Boston Consulting Group ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็น
ผู้น�ำด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน
ดร. ลอทเนอร์ จบการศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Technical University Dresden
ประเทศเยอรมนี และได้รับอนุปริญญาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn ประเทศเยอรมนี
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิต*, CFA

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer

คุณอนุชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
Risk Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2558 นอกจากนี้ คุณอนุชา ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษัท
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2558 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณอนุชา
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ลงทุนของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ปัจจุบัน คุณอนุชา
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ลงทุน และคณะกรรมการรับประกันการจ�ำหน่ายของธนาคาร
ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณอนุชา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการ
ทั่ ว ไป และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ า ยการลงทุ น บริ ษั ท
เอไอเอ จ� ำ กั ด สาขาประเทศไทย ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2542 ถึ ง
ปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2541-2542 คุณอนุชา
ยังด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยเลขาธิการขององค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบ
สถาบันการเงิน และในระหว่างปี พ.ศ. 2534-2541 คุณอนุชา
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
ไนเตรทไทย จ�ำกัด และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั คาโปรแลคตัมไทย
จ� ำ กั ด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2533-2534 คุ ณ อนุ ช าเป็ น
รองผูอ้ ำ� นวยการ (Structured Finance) ทีบ่ ริษทั เชส แมนฮัตตัน
เอเชีย จ�ำกัด (ฮ่องกง) และในปี พ.ศ. 2526-2533 คุณอนุชา
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น รองประธานกรรมการกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ที่
ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
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นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Legal and Control Officer

คุณวัลลยา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
การเงินเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์การท�ำงานด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลากว่า 33 ปี
จึงมีความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการพัฒนาและต่อยอดงานทางด้านกฎหมาย
ของธนาคาร
ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณวัลลยา ท�ำงานด้าน
กฎหมายในภาคธนาคารและภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท
กฎหมายกรุงไทย ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ�ำกัด และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่ง
สุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายก�ำกับและบริหาร
งานกฎหมาย
คุณวัลลยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์ และปริญญา
โทนิติศาสตร์สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาโททางด้านกฎหมายธนาคารระหว่างประเทศ จาก
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบัณทิต
ไทย สมัยที่ 38 คุณวัลลยา ได้เริ่มงานกับธนาคารในต�ำแหน่งรอง
ผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสใน
ปัจจุบัน) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กลุ ่ ม งานกฎหมายและควบคุ ม เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

นายคอลิน ริชาร์ด ดินน์*

รองผูจ
้ ด
ั การใหญ่อาวุโส Chief Technology Officer
และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ

คุ ณ คอลิ น เข้ า ร่ ว มงานที่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ ใ นต� ำ แหน่ ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Technology Officer ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559
คุณคอลิน ได้รับผิดชอบในการสร้างและเพิ่มขีดความสามารถ
ภายในหน่วยงานเทคโนโลยี ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยแบ่งงาน
ดิจิทัลที่ใช้ตอบสนองการท�ำงานของระบบผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อ
สร้างแพลตฟอร์ม agile ซึ่งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ และ
สร้างโครงสร้างข้อมูล (Data Infrastructure) เพื่อรองรับความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI และ ML ขั้นสูง
ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณคอลิน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารของธนาคาร ANZ โดยมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
กลยุทธ์ รวมถึงการจัดตัง้ บริษทั ใหม่ในเครือ การพัฒนารูปแบบใน
ระดับภูมิภาคของผลิตภัณฑ์ กระบวนการต่าง ๆ และเทคโนโลยี
ในระดับภูมิภาค คุณคอลิน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
เทคโนโลยีของ Fidelity Information Services การให้บริการ
ด้านการเงินระหว่างประเทศของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศจีน
และให้บริการด้านทีป่ รึกษาในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เป็นหัวหน้า
ด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ งาน Technology เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นายธนา เธียรอัจฉริยะ*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer

คุณธนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
Marketing Officer ของธนาคารเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยก่อน
หน้านี้ คุณธนา ได้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการ Chief Marketing
Officer และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห ารของ
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคาร คุณธนา เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส เอฟ
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 และ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555-2556 นอกจากนี้ คุณธนา
เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั โทเทิล่
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2553–2554
คุณธนา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

นายศรัณย์ทร ชุติมา*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิ เศษ

คุณศรัณย์ทร ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร
สูงสุดธุรกิจพิเศษ ซึ่งท�ำหน้าที่ติดตามและป้องกันหนี้ที่อาจจะมี
ปัญหา และบริหารจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPLs) สินทรัพย์รอ
การขาย (NPAs) ของธนาคาร ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คุณศรัณย์ทร มีประสบการณ์
ในด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจมาเป็นเวลา 32 ปี โดยได้เข้าร่วมงาน
กับธนาคารหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A. จาก Ohio University
ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณศรัณย์ทรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจ 4 ซึ่งดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีก่อนที่จะได้รับ
การแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนธนาคารใน บริษทั ไอทีวี จ�ำกัด ในปี พ.ศ.
2539 ในต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เมือ่ ภารกิจในการลดสัดส่วน
การลงทุนของธนาคารในบริษัท ไอทีวี เสร็จสิ้นลง คุณศรัณย์ทร
ได้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ดูแลลูกค้าสินเชื่อ
รายใหญ่ของธนาคาร และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ในปี พ.ศ. 2546 ต่อมาคุณ
ศรัณย์ทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่ม
ธุรกิจพิเศษ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อดูแลและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ ละพัฒนาระบบป้องกัน
ไม่ให้เกิดหนี้มีปัญหา ส�ำหรับลูกค้ารายที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ คุณศรัณย์ทร ได้รับ
แต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ (เทียบเท่ากับต�ำแหน่งรองผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโสในปัจจุบัน) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านธุรกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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นางสาวพรรณพร คงยิง
่ ยง*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer

คุณพรรณพร ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
People Officer คุณพรรณพร ได้ร่วมงานกับบริษัท อเมริกัน
เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปี ก่อนที่จะย้ายมาบริษัท
GE ในปี พ.ศ. 2538 โดยมีบทบาทหลากหลายในบริษัทของกลุ่ม
ทั้ง บริษัท จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) GE Money Retail Bank และ GE
Money Asia คุณพรรณพรเข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2552 ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบเครือ
ข่ายสาขาส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล และได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และเครือข่ายสาขา
ในปี พ.ศ. 2558 คุณพรรณพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส Chief People Officer ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560
คุณพรรณพร ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
สาขาบั ญ ชี และปริ ญ ญาโทด้ า น M.B.A. จากมหาวิ ท ยาลั ย
อัสสัมชัญ
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562

นายณรงค์ ศรีจักรินทร์*

รองผูจ
้ ด
ั การใหญ่อาวุโส ผูบ
้ ริหารสูงสุด Wealth Segment
และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products

คุณณรงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products
คุณณรงค์ มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารมากกว่า 26 ปี โดย
เคยร่วมงานกับธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มาเป็นเวลา 14
ปี หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 ก่อนร่วมงานกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบดูแลบริหารช่องทางการขาย สายบริหารการขาย
และบริการ กลุ่มลูกค้าบุคคล ในปี พ.ศ. 2558 คุณณรงค์ได้รับ
แต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ดูแลสินเชื่อรถยนต์และผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคล คุณณรงค์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการเงินและการธนาคาร
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นางพิ กุล ศรีมหันต์*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
SME Segment

คุณพิกุล ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
SME Segment คุณพิกุล เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในโครงการ Management Trainee และ
บรรจุเป็นพนักงานสินเชือ่ ฝ่ายพาณิชยกรรม ดูแลลูกค้ากลุม่ ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุก่อสร้าง ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายมา
ดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็น SVP รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านงานหลาย
ด้านของธนาคาร และเป็นบุคคลที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสูงสุดดูแลธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจรายย่อยในปี พ.ศ. 2556 ก่อน
เป็นผู้บริหารสูงสุด SME Segment ในปี พ.ศ. 2560 คุณพิกุล
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

นายวศิน ไสยวรรณ*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Corporate Banking

คุ ณ วศิ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ผู ้ บ ริ ห าร
สูงสุด Corporate Banking คุณวศิน เริ่มงานครั้งแรกในฝ่าย
Treasury และเป็นส่วนหนึ่งของทีม Interbank Dealing ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนไปร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปี พ.ศ. 2542 โดย
รับผิดชอบด้านการขายเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงินใน
ระดับภูมิภาค คุณวศิน กลับมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2552 ในทีม Treasury Sales ของสายตลาด
เงิน และเป็นผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions
ในปี พ.ศ. 2558 คุณวศิน ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
เศรษฐศาสตร์จาก University of Kansas และปริญญาโท M.B.A.
ด้านการจัดการจาก New Hampshire College
* ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ ธุรกิจ Wholesale เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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นางภิมลภา สันติโชค*

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Commercial Banking Solutions

คุณภิมลภา ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสูงสุด
Commercial Banking Solutions คุณภิมลภา มีประสบการณ์
ธุรกิจธนาคารมากกว่า 20 ปี โดยเคยร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ
บริษัทหลักทรัพย์ จาร์ดีน เฟลมมิ่ง ธนาคม บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คุณภิมลภา
เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2551 ดูแลด้าน
ธุรกิจตลาดทุน และได้เป็นผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment
ในปี พ.ศ. 2558 และเป็นผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ใน
ปี พ.ศ. 2559 คุณภิมลภา ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
สถิติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน M.B.A.
จาก Eastern Michigan University
* ได้ลาออกจากธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)
นาย		
นาย		
นางสาว
ม.ล.		
นาย		
นางสาว
นาย		
นาย		
นางสาว
นางสาว
นาย		
นาย		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นางสาว
Mr.		
Mr.		

เกรียง
กิรดิศ
จามรี
จีรเดช
ตรัยรัตน์
ปิติพร
พงษ์สิทธิ์
ยรรยง
ลลิตภัทร
วรดา
วรพล
วรวัจน์
ศรมน
สุทธิพัฒน์
อรรัตน์
อารยา
Christian
Kamalkant

วงศ์หนองเตย
อารมย์ดี
เกษตระกูล
จักรพันธุ์
สุวรรณประทีป
พนาภัทร์
ชัยฉัตรพรสุข
ไทยเจริญ
ธรณวิกรัย
ตั้งสืบกุล
วทัญญุตา
สุวคนธ์
อิงคตานุวัฒน์
เสรีรัตน์
ชุติมิต
ภู่พานิช
Roland
Ishwarlal Agarwal

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

นาย		
นาย		
นาย		
นาย		
นาย		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นางสาว
นาง		
นาง		
นาย		
นาย		
นาย		

เกียรติชัย
เสกสม
เสกสรรค์
เอกพล
ไพบูลย์
กนกวรรณ
กระมล
กล้วยไม้
คณินทร์
จันทร์เพ็ญ
จิตตินันท์
ณัฏฐกานต์
ณาตยา
ธนวัฒน์
ธนา
ธนิก

พูลสรรพสิทธิ์
อินทรลาวัณย์
พรไพรินทร์
อภินันทร์
ตั้งกนกไพโรจน์
ใจศรี
พูลเกษ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แรงกล้า
วิชชิจันทกรณ์
ชาติสีหราช
ครรภาฉาย
สุขุม
กิตติสุวรรณ
โพธิก�ำจร
ธราวิศิษฐ์

นาย		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย		
นาย		
นาย		
นาย		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นาง		
นางสาว
นาย		
นางสาว
นางสาว
นาย		
นาย		
นาง		
นาย		
นาง		
นาย		
นาย		
นาย		
นาย		
นางสาว
นาย		
นาง		
นาง		
นาย		
นาย		
นาย		
Mr. 		

ธีระเดช
ธีรินทร์
นพดล
นาถฤดี
ปาริชาต
ปิยะอาภา
พรรณี
พิมพ์ใจ
ภานุ
มาณพ
รังสรรค์
รังสิ
วรรณรัตน์
วิฑูรย์
วิภาศิริ
วิรัสนา
วีณา
ศรชัย
ศรัณยา
ศลิษา
ศักดา
ศิโรตม์
ศิริบรรจง
สมสกุล
สะการะ
สิทธิพร
สิริ
สีหนาท
สุธีรพันธุ์
สุนทรี
สุวรรณ
อนิสา
อภิรดี
อรรถพงศ์
อาพัทธ์
อิทธิพันธ์
Kalyanaraman

ศรีธระชิยานนท์
รัตนภิญโญวงศ์
มังกรชัย
บุณยรัตพันธุ์
แจ้งไพร
เจริญเวช
ประชาญตรีกาล
ทองมี
โชติประสิทธิ์
เสงี่ยมบุตร
องค์สรณะคม
วงษ์กิจบัญชา
พันธุ์จันทร์
พรสกุลวานิช
ฉันทานุมัติ
บุญญาสัย
เลิศนิมิตร
สุเนต์ตา
เวชากุล
หาญพานิช
ด�ำนาคแก้ว
วิชยาภัย
อุทโยภาศ
วินิชบุตร
อัศวรักษ์
ธัญญะรัตนะ
รัตนเวทวงศ์
ล�่ำซ�ำ
สักรวัตร
รจิตพฤกษา
ชัยชนะโยธินวัชร
ชูจันทร์
สินสุขเพิ่มพูน
พรธิติ
วิชิตะกุล
เจียกเจิม
Sivaramakrishnan
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โค ร ง ส ร้า ง กา ร จั ด กา ร
การก�ำกับดูแล

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย

คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด การ

คณะกรรมการบริ ห าร

คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น

ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธาน: นายอาทิตย์ นันทวิทยา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจั ด การ

ประธาน: นายประสัณห์ เชื้อพานิช

คณะผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย
1 นายสารัชต์ รัตนาภรณ์

คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน
และบรรษั ท ภิ บ าล

2 นายอรพงศ์ เทียนเงิน

ประธาน: นายกานต์ ตระกูลฮุน

4 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

คณะกรรมการกํ า กั บ ความเสี่ ย ง

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง

3 ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

ประธาน: นายเกริก วณิกกุล

ประธาน: นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

คณะกรรมการเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น

ประธาน: ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธาน: ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

คณะกรรมการกิ จ กรรมเพื่ อสั ง คม
ประธาน: นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

กลุ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์

100%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

100%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

100%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

100%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

99.17%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

60%

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

โค ร ง ส ร้า ง อ ง ค์ ก ร

คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ ยง

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร

ที่ ป รึ ก ษาประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร

ผู้ จั ด การใหญ่

ผู้ จั ด การใหญ่

ตรวจสอบ

ผู้ จั ด การใหญ่

ผู้ จั ด การใหญ่
กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มธุรกิจ
Wholesale Banking

กลุ่มงาน Technology

กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานกฎหมายและ
ควบคุม

กลุ่มธุรกิจ
Wealth Banking

กลุ่มงาน
Digital Platforms

กลุ่มงาน
กลยุทธ์องค์กร

สายงานกํากับ
และควบคุม

กลุ่มธุรกิจ
SME Banking

กลุ่มงาน
Agile Enablement

กลุ่มงาน Data

กลุ่มงานปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Economic
Intelligence Center

กลุ่มงานธุรกิจพิ เศษ

กลุ่มธุรกิจ
Retail and Business
Banking

กลุ่มงานการตลาด

SCB 10X

กลุ่มงาน
Agile Capability
Development

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่ อสังคม

039

040
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กลยุทธ์และการดําเนินงานของธนาคาร
และบริษัทในเครือ
รางวัลแห่งความสําเร็จ ปี 2561

043
044
047
062

042
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เศรษฐกิจไทย
ขยายตัว

4.1%

ในปี 2561

เป็นการขยายตัวสู งที่สุด
ในรอบ 6 ปี

เศรษฐกิจไทยคาดว่า
จะขยายตัวได้

3.8%

ในปี 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เศ ร ษ ฐ กิ จ ไท ย ปี 2561 และ แน ว โน้ ม ปี 2562

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เป็นการขยายตัว
สูงทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี โดยมีปจั จัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออก
สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดที รี่ อ้ ยละ 6.7 ภาคการท่องเทีย่ วที่ขยายตัวดี
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี รวมทั้งได้แรงส่งจากการลงทุน
ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงท�ำให้การจ้างงานและรายได้
ของครัวเรือนปรับดีขึ้นและช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนขยาย
ตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 4.6 โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าคงทน
ในหมวดรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 3 ภาคการ
ส่งออกสินค้าของไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัวและจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
รวมถึงเหตุการณ์เรือล่มทีภ่ เู ก็ตท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางเข้า
ไทยหดตัวต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ในช่วงครึง่ หลังของปีหลังเศรษฐกิจไทย
มีการขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าครึ่งแรกของปี
ธนาคารประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.8
ชะลอลงจากอัตราการเติบโตในปี 2561 โดยเศรษฐกิจไทยก�ำลัง
เข้าสู่ช่วงปลายของวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น (late expansion
cycle) ตามภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงอันเป็นผลมาจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศส�ำคัญที่ชะลอลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกของไทยชะลอลงในปีนี้ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยในระดับดังกล่าวยังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่
เทียบกับในช่วง 5 ปีกอ่ นหน้า (ปี 2557-2561) ทีเ่ ติบโตเฉลีย่ ทีเ่ พียงราว
ร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้
ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนในประเทศที่
คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้ก�ำลัง
การผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น การลงทุนต่อ
เนือ่ งในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการย้ายฐานการผลิต
มายังไทยของธุรกิจต่างชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้า
ในด้านการบริโภคของภาคครัวเรือนจะสามารถเติบโตได้อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต�่ำ การฟื้นตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปของรายได้ภาคครัวเรือน และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ

ในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ตามดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ที่ ยั ง มี แ นวโน้ ม เกิ น ดุ ล ต่ อ เนื่ อ งแม้ จ ะ
ลดลงบ้าง ความเพียงพอของทุนส�ำรองระหว่างประเทศ อัตรา
การว่างงานในระดับต�่ำ และความสามารถในการใช้นโยบายการ
คลังในการกระตุน้ เศรษฐกิจจากระดับหนีส้ าธารณะทีย่ งั ไม่สงู มากนัก
เศรษฐกิจไทยจึงมีภูมิต้านทานที่จะรองรับกับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกได้ดี
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของปี 2562 จากปัจจัยภายนอก
มีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย 1) สงครามการค้าที่เริ่มมีผลกระทบ
บ้างแล้วตั้งแต่ในช่วงปีก่อนหน้าและยังอาจทวีความรุนแรงขึ้น
อีกได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อภาคการส่งออกสินค้า
ได้มากกว่าที่คาด 2) ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ท�ำให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศต่าง ๆ ทยอยสูงขึ้น ขณะที่
เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิที่เข้ามาในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง
และผันผวนมากขึ้น และ 3) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาคส�ำคัญที่มีเพิ่มมากขึ้น
เช่น Brexit สถานการณ์ในอิตาลี และการคว�่ำบาตรอิหร่านของ
สหรัฐฯ เป็นต้น
ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศยังคงมีหลายประเด็นส�ำคัญที่
ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ได้แก่ 1) แนวโน้มการใช้จา่ ยทีก่ ระจุกตัว
ในครัวเรือนบางกลุ่มจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง
2) ภาวะการเงินในประเทศที่มีแนวโน้มตึงตัวขึ้นทั้งจากต้นทุน
การเงินทีส่ งู ขึน้ และจากมาตรการ macroprudential ทีท่ างการ
ทยอยออกมาเพื่ อ ดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น และ
3) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปจนถึง
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัย
เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อครัวเรือน แรงงาน และกลุม่ ธุรกิจทีไ่ ม่
สามารถปรับตัวได้ แม้ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพในภาพรวม
จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีก็ตาม

043

044
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ภา วะ อุ ต สา ห ก ร ร ม และ กา ร แข่ ง ขั น

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยี ธนาคาร
หลายแห่งได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยที่ผลการด�ำเนินงานโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดี
ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชย์กับระบบธนาคารพาณิชย์*
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม		ระบบธนาคารพาณิชย์*
เปลีย่ นแปลง
				
ร้อยละต่อปี
		
ปี 2561
ปี 2560		
สินทรัพย์
สินเชื่อ
เงินรับฝาก
ก�ำไรสุทธิ

17,535
12,128
12,077
203

16,910
11,494
11,634
187

3.7
5.5
3.8
8.5

พันล้านบาท
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
ปี 2561
3,187
2,141
2,160
40

หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชย์ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์
ร้อยละ
18.2
17.6
17.9
19.8

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ในปี 2561 ก�ำไรสุทธิโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อน ถึงแม้ว่าธุรกิจธนาคารจะมีการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั ก�ำไร
สุทธิเพิม่ ขึน้ จากรายได้ดอกเบีย้ สุทธิทสี่ งู ขึน้ จากการเติบโตของสิน
เชื่อ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้น และการตั้งส�ำรอง
หนีส้ งสัยจะสูญทีล่ ดลง นอกจากนี้ ธนาคารบางแห่งได้บนั ทึกก�ำไร
สุทธิจากเงินลงทุน และก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมส�ำหรับ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีการขยายตัวที่ร้อยละ 5.5
จากปี 2560 สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่เติบโต
ในระดับปานกลาง การเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อ
บุคคลและสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะทีเ่ งินรับฝากเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 3.8 จากปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมี
เงินกองทุนรวมตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเท่ากับร้อยละ 17.4
ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต�่ำตามกฎหมายภายใต้
หลักเกณฑ์ Basel III นอกจากนี้ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ค่อนข้างทรงตัวที่ร้อยละ 3.2 ในปี 2561 ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 151 ในปี 2561
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังด�ำรงความแข็งแกร่งของเงิน
กองทุน เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ทางการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ซึง่ เกิดจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) มาตรการใหม่ ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ รงเงิ น กองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ Basel
รวมทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น

ระบบ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย
มี ร ะดั บ เงิ น กองทุ น
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง

ในปี 2561 กําไรสุ ทธิโดยรวม
ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
เพิ่ มขึ้น

8.5

%
จากปี 2560

สิ นเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไทย
ขยายตัว

5.5

%

จากปี 2560

045

046
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สิ นเชื่อของธนาคาร
ขยายตัว

5.2%
จากปี 2560

กําไรสุ ทธิตาม
งบการเงินรวมจํานวน

40.1
พั นล้านบาท

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ก ล ยุ ท ธ์และ กา ร ด�ำ เนิ น งา น ข อ ง ธ นา คา ร และ บ ริ ษั ท ใน เค รื อ
ประวัติ

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยพระบรมราชานุ ญ าตเมื่ อ
วันที่ 30 มกราคม 2449 เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา
113 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทส�ำคัญในการให้
บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมากมาย
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง และด้วยการสนับสนุนอย่าง
แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นหลักของธนาคาร ท�ำให้ธนาคารสามารถ
บริหารจัดการกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจนท�ำให้ธนาคารในทุกวันนี้
มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น
จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ธนาคารได้ท�ำการเพิ่มทุนด้วย
การเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกระทรวง
การคลัง (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) ส่งผลให้ในเดือน
พฤษภาคม 2542 กระทรวงการคลังและส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น หลั ก ของธนาคาร ต่ อ มา
กระทรวงการคลังได้จดั ตัง้ กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง่ ขึน้ ในปี 2546
และได้โอนหุ้นของธนาคารที่กระทรวงการคลังถืออยู่ให้กองทุน
ดังกล่าวในวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2561 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ตามประกาศส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงวันที่
17 มิถุนายน 2561) ถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 23.35
และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 23.10
ภาพรวมธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้บริการ
ทางการเงินที่ครบวงจรชั้นน�ำของประเทศ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการทางการเงินใน
ประเทศที่กว้างขวาง นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ซึ่งได้แก่
บริการเงินรับฝากและธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ธนาคาร
ยังมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่ม โดยส�ำหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารให้บริการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการบัตร
เครดิต บัตรเดบิต บริการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ การ
ลงทุนและการประกัน ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารให้บริการบริหารเงินเพือ่
ธุรกิจ (Business Cash Management) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
(Lending product) ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ การค้าต่างประเทศ (Trade
Finance) ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน (Treasury Products) ผลิตภัณฑ์
ทางตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
วาณิชธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงินอื่น ๆ
ธนาคารมีบริษัทในเครือที่ส�ำคัญอีก 3 บริษัทซึ่งให้บริการทาง
การเงินเพือ่ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษทั
หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) นอกจากนี้ธนาคารมีบริษัทในเครือซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
ขีดความสามารถใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านข้อมูลรวมถึง
การเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นน�ำเพื่อน�ำมาต่อยอดปรับใช้กับธุรกิจ
ธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
และบริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด รวมถึงธนาคารได้จัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนกับจูเลียส แบร์ (Julius Baer) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ
ไพรเวทแบงกิ้งชั้นนําจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อช่วยเพิ่ม
คุณค่าและยกระดับการให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง
แก่กลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูง

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า (งบการเงินรวม)

2561

2560

2559

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้า Corporate*
ลูกค้า SME*,**
ลูกค้าบุคคล และลูกค้า Wealth*
อื่น ๆ***

20%
13%
55%
12%

20%
14%
54%
12%

21%
16%
59%
4%

* ผลประกอบการของบริษัทในเครือที่ส�ำคัญได้ถูกกระจายเข้าแต่ละกลุ่มลูกค้าตามความเหมาะสม
** รวมลูกค้า Small SME
*** รวมบริหารการเงิน (Group Treasury) การลงทุนตราสารทุน และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รายได้ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มลูกค้า

047

048

รายงานประจ� ำ ปี 25 6 1

การด�ำเนินงานในปี 2561

การพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ เข้ า มา
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ และ
เป็นสาเหตุของการไปสูก่ ารด�ำเนินงานรูปแบบใหม่ เพือ่ ให้ปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลง ในปี 2561 ธนาคารได้ด�ำเนินการอย่างต่อ
เนื่องภายใต้โครงการ SCB Transformation ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างคุณค่าที่โดดเด่นด้วยการน�ำเสนอประสบการณ์ดิจิทัล
รู ป แบบใหม่ ที่ ต อบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า บุ ค คลผ่ า น
แพลตฟอร์มโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตของ
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในยุคดิจิทัล ในปี 2561 ยังเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
รายได้ของธุรกิจธนาคาร โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นผู้น�ำใน
การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล
จากการยกเลิ ก ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ จ� ำ นวนลู ก ค้ า
บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเป็นจ�ำนวนมากกว่า
9 ล้านราย ณ สิ้นปี 2561 และช่วยให้ธนาคารไทยพาณิชย์
สามารถสร้างประสบการณ์ทดี่ ขี นึ้ ให้กบั ลูกค้า พร้อมทัง้ ลดต้นทุน
ในการให้บริการลูกค้า (cost to serve)
ในปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 40.1 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 7.1 จากปี 2560 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
งานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการ
ขยายฐานลูกค้าบนระบบดิจิทัลของธนาคารภายใต้โครงการ
SCB Transformation และการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (ส่วนใหญ่มาจากการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล) และราย
ได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการด�ำเนิน
งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ร้อยละ 4.4 จากปีก่อน ซึ่ง
มาจากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ที่ค่อนข้างทรงตัว
เงินให้สนิ เชือ่ ของธนาคารขยายตัวร้อยละ 5.2 จากปี 2560 ซึง่ ต�ำ่
กว่าระดับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อปี 2561 ที่ร้อยละ 6-8
เล็กน้อย ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 2.85 จากร้อยละ 2.83 ในปี 2560
ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 146.7 ในปี 2561 จากร้อยละ 137.3
ในปี 2560 นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 17.1
และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของอยู่ที่ร้อยละ 15.1

ธนาคารยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ทางการเงินส�ำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นผู้น�ำด้านเครือข่าย
ในการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมี
สาขา (traditional branch) จ�ำนวน 1,019 สาขา ศูนย์บริหาร
ความมัง่ คัง่ (Investment Center) 14 สาขา ศูนย์ธรุ กิจเอสเอ็มอี
(Business Center) 6 สาขา ศูนย์บริการลูกค้า (Service Center)
1 สาขา เอทีเอ็ม 9,621 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 72 แห่ง
จากการที่ธนาคารเป็นธุรกิจให้บริการ ธนาคารมีความเชื่อมั่น
ถึงความส�ำคัญของความผูกพันของพนักงานซึ่งเป็นหัวใจในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความพึงพอใจต่อลูกค้า รวมถึงความ
ผูกพันของพนักงาน ธนาคารจึงได้ใช้ Net Promoter Score
(NPS) เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ Organization
Health Index (OHI) เพือ่ ประเมินระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร ผลจากการส�ำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ในระดับสูงทั้งจากลูกค้าและพนักงานเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ท�ำให้ธนาคารได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ธนาคารจะมีความสามารถในการท�ำก�ำไรได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
ความคืบหน้าของโครงการ SCB Transformation

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริม่ ภารกิจยกระดับการเปลีย่ นผ่านองค์กร
และการด�ำเนินงานภายใต้โครงการ SCB Transformation
นับตั้งแต่กลางปี 2559 ด้วยเงินลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท
มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ โ ดดเด่ น และแตกต่ า งให้ กั บ ลู ก ค้ า
ทั้ง การน�ำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์
ไลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า บุ ค คลผ่ า นแพลตฟอร์ ม ธุ ร กรรมผ่ า น
มือถือ “SCB EASY” รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการในยุคดิจทิ ลั โดยในช่วง 2 ปีแรกของโครงการ ธนาคาร
มุ่งเน้นการ “ซ่อม เสริม สร้าง” รากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งใน
หลากหลายด้าน โดยมีความคืบหน้าทีเ่ ด่นชัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platforms):
นั บ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่ ธ นาคารได้ พั ฒ นา
แพลตฟอร์มบนมือถือ (SCB EASY) ใหม่ ธนาคารให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างฟีเจอร์ใหม่ ๆ บนแอปพลิเคชันอย่าง
ต่อเนือ่ ง ภายใต้แนวคิด Moment Banking เพือ่ มอบบริการ
ทางการเงินให้ตรงกับทุกช่วงเวลาทีล่ กู ค้าต้องการอย่างแท้จริง
อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ในส่วน
บริการด้านการเงิน SCB EASY เป็นทั้งแพลตฟอร์มธุรกรรม
การช�ำระเงินและแพลตฟอร์มในการน�ำเสนอบริการทางการ
เงินของธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล โดย ณ ปัจจุบันลูกค้า

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

สามารถสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต ท�ำธุรกรรมด้านการ
ลงทุนและซือ้ ประกันภัยผ่านช่องทาง SCB EASY ได้ ในขณะ
เดียวกัน SCB EASY ยังมุง่ เน้นการเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม
เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าอีกด้วย
โดย ณ ปัจจุบนั มีผใู้ ช้งานบนแอปพลิเคชัน SCB EASY ประมาณ
9 ล้านราย ในขณะเดียวกันธนาคารได้พัฒนาคิวอาร์โค้ด
(QR Code) ภายใต้แนวคิด Lifestyle payment ด้วยการ
น�ำเสนอแคมเปญ “SCB Easy Pay - แม่มณี Money
Solution” ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า บุ ค คลทั่ ว ไปในการใช้ จ ่ า ยใน
ชีวิตประจ�ำวัน โดยมีจ�ำนวนร้านค้าที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม
การช� ำ ระเงิ น QR Merchant หรื อ “SCB แม่ ม ณี ”
เพิม่ ขึน้ เป็นมากกว่า 1 ล้านร้านค้าภายในระยะเวลาไม่ถงึ 1 ปี
โดย ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 มีจ�ำนวนประมาณ 1.3 ล้าน
ร้านค้า นอกจากนีธ้ นาคารได้พฒ
ั นาบริการ Digital Banking
Platform รูปแบบใหม่ หรือ “SCB Business Anywhere”
เพื่อยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจ
โดยในช่ ว งแรกมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า น Cash
management ให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้การบริหารเงินสด
ของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้
บริ ษั ท สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ท� ำ รายการ
โอนเงิ น ช� ำ ระเงิ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผ่ า นระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการ (Digitization):
ธนาคารได้นำ� เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาประสบการณ์การ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รวมทั้ ง ยกระดั บ กระบวนการท� ำ งาน
ภายในธนาคารเอง เช่น
- กระบวนการเปิดบัญชี: ธนาคารได้นำ� เทคโนโลยีมาช่วยลด
		 ขั้นตอนและระยะเวลาในการเปิดบัญชีของลูกค้าบุคคล
		 และลูกค้าธุรกิจ (Digital onboarding) โดยส�ำหรับลูกค้า
		 บุคคลสามารถเปิดบัญชีผา่ นการใช้ระบบเทคโนโลยีขนั้ สูง
		 ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมในการท�ำความรู้จัก
		 ลูกค้าและยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC
		 & E-signature) ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ธนาคารได้ น� ำ
		 เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยในการเปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ลู ก ค้ า ผ่ า น
		 แพลตฟอร์ม “StartBiz” ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกทั้ง
		 การลดเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการเปิดบัญชีและลดระยะเวลา
		 ที่ใช้ในการเปิดบัญชีของลูกค้าได้อย่างมาก
- การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า: ธนาคารได้น�ำเทคโนโลยี
		 มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
		 แก่ลูกค้า Wealth ลูกค้าประกันชีวิต รวมถึงลูกค้าธุรกิจ
		 ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ประมวลผลความ
		 ต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ ให้ค�ำปรึกษาและน�ำเสนอ
		 ผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุด

		
		
		
		
		
		
		
		
		

การปล่อยสินเชือ่ ผ่านช่องทางดิจทิ ลั : ธนาคารได้พฒ
ั นา
แพลตฟอร์มการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลให้กับ
ผูใ้ ช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ธนาคารสามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และวงเงินสินเชือ่ เบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า
แต่ละบุคคลได้ (Personalized Offering) โดยปัจจุบัน
สามารถอนุมตั สิ นิ เชือ่ ผ่านแพลตฟอร์ม SCB EASY ให้กบั
ลูกค้าของธนาคารทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด และ
บัตรเครดิต

•

การพัฒนาเครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจ (Coverage):
ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกส่วน
ของสั ง คมไทย ด้ ว ยการนํ า เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน
ผ่ า นสาขาของธนาคาร ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ช่องทางการให้บริการโดยตรงอืน่ ๆ อาทิ ศูนย์ธรุ กิจเอสเอ็มอี
ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ธนาคารได้พฒ
ั นาเครือข่ายบริการในรูปแบบ omni-channel
เพื่อสอดประสานและส่งมอบประสบการณ์ออฟไลน์และ
ออนไลน์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า โดยท� ำ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ า น
ช่ อ งทางการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ความหนาแน่ น ของ
เครือข่ายบริการในพืน้ ที่ โอกาสในการเติบโต สัดส่วนการท�ำ
ธุรกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

•

การพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
(Analytics): หลังจากทีธ่ นาคารได้ยกระดับระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของธนาคารและสร้างระบบการเชื่อมต่อของข้อมูล
(Data lake) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 ที่ผ่านมา
ธนาคารมุ่งเน้นการน�ำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูล
พฤติ ก รรมลู ก ค้ า การวิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ หมาะกั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการในเวลาที่เหมาะสม การวิเคราะห์เครือข่ายใน
การด�ำเนินธุรกิจ และการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง
การทุจริต เป็นต้น

•

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technology): ธนาคารได้พฒ
ั นา
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ต่าง ๆ เช่น cloud
infrastructure, microservices/API architecture
รวมถึ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำเนิ น การยกระดั บ แพลตฟอร์ ม

•
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เทคโนโลยีในหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
ระบบบัญชีการเงิน ระบบจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และ
ระบบช�ำระเงิน
•

•

การพัฒนาด้านบุคลากร (People): ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์
SCB Academy เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรและ
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความสามารถในการท�ำงาน
ในบทบาทใหม่ที่จะเปลี่ยนไป ธนาคารได้ด�ำเนินการอบรม
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบ่มเพาะทักษะใหม่
ทีจ่ ำ� เป็นในโลกยุคดิจทิ ลั เช่น การอบรมเรือ่ ง Design Thinking
การใช้และวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านดิจิทัล การท�ำงาน
ในลักษณะ Agile เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการอบรมให้กับ
ฝ่ายบริหารจัดการ ผูบ้ ริหารระดับกลางและพนักงานรุน่ ใหม่
ที่มีความสามารถโดดเด่น
การผลักดันด้านนวัตกรรม (Innovation push): ธนาคาร
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมและ
ขีดความสามารถใหม่มาโดยตลอด ผ่านทั้งการท�ำงานของ
บริษัทลูกและหน่วยงานภายในธนาคารเอง อาทิ บริษัท
ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคาร ได้น�ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ส�ำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการ B2P
(Blockchain solution for Procure-to-Pay) ซึ่งจะใช้
กับคู่ค้าและซัพพลายเชนของลูกค้านิติบุคคล และการน�ำ
บล็ อ กเชนมาให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการโอนเงินข้ามประเทศจากเดิมทีใ่ ช้
เวลาเป็นวันเหลือเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ บริษัท เอสซีบี
อบาคั ส จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ลู ก ของธนาคารได้ พั ฒ นา
แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลบน e-marketplace ที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ขนาดย่อม
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
และ Machine learning ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
รวมถึงบริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด เปิ ด ตั ว
“เพิ่มพูน” แชทบอทที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส่ือสารโต้ตอบ
กับนักลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยจะช่วยให้
บริการและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเพื่อเข้าถึง
ผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้น

นอกจากนีธ้ นาคารได้เริม่ สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ บริษทั เทคโนโลยีระดับ
โลก เป็นต้น เพื่อสร้าง ecosystem และแพลตฟอร์มในการน�ำ
เสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับลูกค้า รวมถึงธนาคารให้
ความส�ำคัญกับการสร้างรากฐานและวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบ

ใหม่ที่เหมาะกับการด�ำเนินธุรกิจในยุดดิจิทัล ผ่านบริษัทลูกของ
ธนาคารทั้งบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด และ บริษัท เอสซีบี
อบาคัส จ�ำกัด ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถใหม่และการ
เข้าถึงเทคโนโลยีชั้นน�ำเพื่อน�ำมาต่อยอดปรับใช้กับธุรกิจธนาคาร
ได้อย่างต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร

สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินยังคงมี
ความท้าทายและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) จากรอบด้าน ท�ำให้บริบทในการด�ำเนินธุรกิจธนาคารไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งถือเป็นความปกติในรูปแบบใหม่ (New
normal) ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจในปัจจุบนั จ�ำเป็นต้องปรับตัว สภาวะ
การแข่งขันและโครงสร้างรายได้ของธุรกิจธนาคารเปลี่ยนแปลง
ไปมาก รายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารมีแนวโน้มลดลงจากการ
ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางดิจิทัลในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ความส�ำคัญของธุรกรรมทางการเงินและการช�ำระเงินเปลี่ยนไป
เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลและความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ในขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (ทั้งสินเชื่อ
เพื่อการบริโภคและสินเชื่อธุรกิจรายย่อย) และด้านการบริหาร
ความมั่งคั่ง (Wealth Management) เป็นธุรกิจหลักที่มีโอกาส
สร้างรายได้ให้กับธนาคารในอนาคต อย่างไรก็ดี จากพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการบนช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ท�ำให้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึง
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) กลายเป็นประเด็น
พื้นฐานที่ธนาคารต้องให้ความส�ำคัญต่อไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most
Admired Bank” โดยธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า ง
ดุลยภาพในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ำกับดูแล และ
สังคม โดยมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นธนาคารทีล่ กู ค้าเลือกใช้บริการมากทีส่ ดุ
เป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
อย่างเป็นธรรม มีผลตอบแทนในการลงทุนในระดับที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรัดกุมในมุมมองของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ บนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		
		
		

ในส่วนของลูกค้า ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการเข้าใจ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ น� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
อย่างตรงจุด สร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่และ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

		
		
		
		

ส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ที่ แ ตกต่ า งให้ กั บ ลู ก ค้ า รวมถึ ง ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การลงทุ น เพื่ อ อนาคตและการสร้ า ง
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นทั้ ง การจั บ มื อ
กับพันธมิตรและการสร้างขีดความสามารถภายในองค์กร

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล ธนาคาร
ตัง้ เป้าหมายสูก่ ารเป็นองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า ดึงดูด พัฒนา
และรักษาพนักงานที่เก่งและมีความสามารถ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการทํางาน และสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดี ให้ความเสมอภาคกับพนักงานทุกคน รวมถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีย่ ดึ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ผลักดันแนวคิดและวิธีการท�ำงานที่ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมทั้งความรวดเร็วในการปรับตัว การเรียนรู้และ
การลองผิดลองถูก รวมถึงยึดมัน่ ในการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสม

		
		
		
		
		

ธนาคารให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงใน
ระยะยาว มีการพัฒนาขีดความสามารถโดยรวมของ
องค์กรให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่
ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

		
		
		
		
		

ธนาคารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล
มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละโปร่ ง ใส ดํ า เนิ น งาน
สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ทั้ ง ในด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า ง
เป็นธรรม (Market Conduct) รวมถึงสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐ

		
		
		
		
		
		
		
		

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารมุ่งเน้นการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนและสั ง คม
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางเพือ่ ส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)
ที่หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านการออมและวินัยทางการเงิน
ที่ ดี (Financial Literacy) แก่ ผู ้ บ ริ โ ภคทุ ก ช่ ว งวั ย
อันเป็นการวางรากฐานความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ

ส�ำหรับกลยุทธ์ปี 2562 เป็นต้นไป ธนาคารมุง่ เน้นต่อยอดโครงการ
SCB Transformation และยุทธศาสตร์กลับหัวตีลังกา (Going
Upside Down) โดยน�ำขีดความสามารถใหม่ดา้ นดิจทิ ลั และด้าน
ข้อมูลมาท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน�ำมาซึ่งประสบการณ์ที่

มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในขณะเดียวกัน
ธนาคารยังมีการลงทุนส�ำหรับอนาคตเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรพร้อมทัง้ ผลักดันการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะด�ำเนินงานผ่าน 2 แนวทาง ได้แก่ การเติบโตใน
ธุรกิจหลักของธนาคาร และการลงทุนส�ำหรับอนาคต
1

การเติ บ โตในธุ ร กิ จ หลั ก ของธนาคาร (Core business)
ธนาคารมุง่ เน้นการสร้างคุณค่าจากการลงทุนในช่วงทีผ่ า่ นมา โดย
ธนาคารจะเน้นการเติบโตธุรกิจผ่านการเชือ่ มต่อขีดความสามารถ
ใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า ในขณะ
เดียวกันจะเป็นแนวทางการสร้างรายได้ในมิติใหม่และการลด
ต้นทุนธนาคารในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•

การเติบโตจากธุรกิจสินเชื่อ ธนาคารตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อ
ร้ อ ยละ 5-7 ในปี 2562 และให้ความส�ำคัญกับการปรับ
พอร์ตโฟลิโอสิ น เชื่ อ โดยมุ ่ ง เน้ น การเติ บ โตสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ มี
หลักประกัน (ทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภคและสินเชื่อธุรกิจ
รายย่อย) โดยใช้ขดี ความสามารถในการท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่
ทั้งด้านดิจิทัลและด้านข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารได้อย่างทั่วถึงและมากขึ้น
กว่าเดิม ซึง่ จะช่วยสร้างรายได้ในมิตใิ หม่ให้กบั ธนาคารภายใต้
ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม โดยธนาคารมุ ่ ง เน้ น การสร้ า ง
แพลตฟอร์ ม สิ น เชื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยใน
ทุกกระบวนการเพือ่ สร้างประสบการณ์การขออนุมตั สิ นิ เชือ่
ที่สะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ทั้งยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับ
ลู ก ค้ า ทั้ ง “ก่ อ นและหลั ง ” การขอสิ น เชื่ อ เพื่ อ สร้ า ง
ความประทับใจและเป็นแนวทางในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าเพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่ตอบโจทย์
และให้ บ ริ ก ารได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ขยายและ
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ผ่ า นการจั บ มื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ จาก
หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกเพื่อขยายขอบเขตการให้
บริการลูกค้าในมิติใหม่ ๆ

•

การเติบโตจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจการบริหาร
ความมั่ ง คั่ ง ในประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต าม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเงิ น ในประเทศไทยและการบริ ก ารยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ใน
หลายด้าน ดังนั้นส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่ง
ระดับสูง (Ultra HNW) ธนาคารมีแนวทางยกระดับขีด
ความสามารถในการให้บริการผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ จูเลียส แบร์ (Julius Baer) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
บริการไพรเวทแบงกิ้งชั้นน�ำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยถื อ เป็ น ความร่ ว มมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นระยะยาวในการ
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ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่ โดยจูเลียส แบร์
จะน� ำ ความเชี่ ย วชาญ บริ ก าร และความสามารถด้ า น
การบริหารความมั่งคั่งระดับโลก เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่
ลู ก ค้ า ผู ้ มี ค วามมั่ ง คั่ ง ระดั บ สู ง ในประเทศไทย และ
เปิ ด โอกาสให้ ธ นาคารสามารถขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า น
ไพรเวทแบงกิ้งในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้า Private และ Affluent ธนาคารมุ่งเน้นการ
น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ บ ริ ก าร
ที่สะดวกและตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึงการยกระดับขีดความ
สามารถภายในองค์กรในหลากหลายด้าน ทัง้ ความสามารถของ
พนักงานที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง การพัฒนาเครือข่ายการ
ให้บริการที่ครอบคลุม การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตรงกับความต้องการลูกค้าด้วยทางเลือกที่หลากหลาย
ทัง้ จากผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์และ
พันธมิตรทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร (Openarchitecture solution) รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อ
ยกระดั บ ประสบการณ์ บ ริ ก ารให้ กั บ ลู ก ค้ า ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง คงมุ ่ ง เน้ น ต่ อ ยอดการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่ อ ลดต้ น ทุ น บริ ก ารของธนาคารผ่ า นการผลั ก ดั น และ
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า ท� ำธุ ร กรรมผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล และเครื่ อ ง
อั ต โนมั ติ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ธนาคารมี แ นวทาง
พัฒนาและผลักดันให้แพลตฟอร์มดิจิทัลของธนาคารสามารถ
ให้ บ ริ ก ารที่ ค รบถ้ ว นและตอบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ลู ก ค้ า อย่ า ง
ตรงจุด โดยธนาคารจะพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างและ
จ� ำ นวนเครื อ ข่ า ยสาขาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
พฤติ ก รรมลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นไป โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพในการ
เติ บ โต ขนาดธุ ร กิ จ ปริ ม าณธุ ร กรรมของสาขาหรื อ ช่ องทาง
บริการอื่นในบริเวณเดียวกัน
ทั้ ง นี้ ธ นาคารยั ง คงมุ ่ ง เน้ น การน� ำเทคโนโลยี ม าช่ ว ยยกระดั บ
กระบวนการท�ำงานภายในรวมถึงขัน้ ตอนการให้บริการลูกค้าเพือ่
ปรับลดระยะเวลาในการท�ำงาน พร้อมทัง้ สร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้
แก่ลกู ค้าธนาคาร โดยธนาคารมีแนวทางการน�ำเทคโนโลยีขนั้ สูงทัง้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และ Machine learning
รวมถึง Chatbot มาประยุกต์ใช้ เพือ่ สร้างประสบการณ์รปู แบบ
ใหม่ให้กับลูกค้า รวมถึงมุ่งเน้นต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมทัว่ โลกเพือ่ สร้าง Ecosystem
และแพลตฟอร์มในการน�ำเสนอบริการและคุณค่าแก่ลูกค้าใน
รูปแบบใหม่ ๆ โดยส�ำหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารมุง่ เน้นการสร้าง
“Lifestyle ecosystem” ทัง้ ด้านไลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ ว ค้าปลีก
และสุขภาพ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SME และผูป้ ระกอบการรายย่อย
ธนาคารมุง่ เน้นการสร้าง “Digital commerce ecosystem” เพือ่
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในการเติบโตและขยายธุรกิจในยุคดิจทิ ลั
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การลงทุนส�ำหรับอนาคตเพือ่ สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการลงทุนส�ำหรับอนาคตเพือ่ สนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมดิจทิ ลั (Digital innovation) ภายใต้วฒ
ั นธรรม
องค์กรวิถีใหม่ ผ่าน Disruptive business model โดยการ
จับมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างขีดความ
สามารถด้านเทคโนโลยีผ่านหน่วยงานภายในและบริษัทในเครือ
ของธนาคาร ดังนี้
•

บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือธนาคาร
ในการด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ก ารขยายขอบข่ า ยทางเทคโนโลยี
ทีส่ ำ� คัญ เช่น Blockchain ปัญญาประดิษฐ์ ซึง่ ก�ำลังมีบทบาท
ส� ำ คั ญ กั บ โลกธุ ร กิ จ และบริ ก ารทางการเงิ น มุ ่ ง เน้ น การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินผ่านการลงทุนในรูปแบบ
Venture Capital เฟ้นหาและเรียนรู้จากบริษัทเทคโนโลยี
รวมถึงสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน�ำ
มาต่ อ ยอดสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ รวมถึ ง การ
ยกระดับประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าองค์กรของธนาคารและ
ธนาคารเอง

•

บริษทั เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือธนาคาร
โดยเป็นบริษทั แรกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินการธนาคารของ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยี
ขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence
(AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ
โดยเฉพาะในด้านการให้สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถแก่ธนาคารในการตอบโจทย์ทางธุรกิจและบริการ
ส�ำหรับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

•

แผนก SCB10X ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ในองค์กรที่ธนาคาร
จัดตั้งขึ้น มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic product) ผ่านโมเดลธุรกิจ
รูปแบบใหม่ (Disruptive business model) ที่จะสร้าง
ประสบการณ์และคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า โดยด�ำเนินงาน
ภายใต้การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรวิถีใหม่ซึ่งมีความคล้าย
สตาร์ทอัพ ให้ทีมงานมีแนวคิดและวัฒนธรรมของตัวเอง
สามารถลองผิดลองถูกเพือ่ สร้างนวัตกรรมทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
ที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธนาคาร

การผนึกก�ำลังร่วมกันระหว่างการท�ำงานของ บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส
จ�ำกัด บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด และ SCB10X จะช่วย
ขับเคลื่อนและน�ำพาธนาคารไทยพาณิชย์ให้กลายเป็นธนาคาร
แห่งอนาคต (Future Bank) ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืน

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

นอกจากกลยุทธ์หลักดังที่กล่าวข้างต้น ธนาคารยังคงยึดมั่นที่
จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร (People and
culture foundation) และให้ความส�ำคัญกับการบริหารความ
เสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นผลั ก ดั น หลั ก ที่ จ ะท� ำ ให้
ยุทธศาสตร์กลับหัวตีลังกานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ส�ำหรับด้านการ
บริหารความเสีย่ งนัน้ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม ทัง้ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านการ
ด�ำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี อาทิ ความมั่นคง
และปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำกับดูแล และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร รวมถึงการบริหาร
จัดการภายใต้กรอบของการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม
หรือ Market Conduct ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ผู้บริโภคพึงจะได้รับ ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม
องค์กรนั้น ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัว
(Agility) โดยเน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจากบุคลากรทีม่ คี วาม
ถนัดและความสามารถที่หลากหลาย การลดระดับขั้นในองค์กร
(Flat organizational structure) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ
ตัดสินใจรวดเร็วขึ้น การสร้างทัศนคติ (mindset) ของบุคลากร
ทีม่ งุ่ เน้นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการกล้าลองผิดลองถูก
การเรียนรู้จากความล้มเหลว ซึ่งถือเป็นทัศนคติที่จ�ำเป็นในการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ในองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารได้ตงั้ SCB
Academy เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรมีความสามารถในการท�ำงานในบทบาท
ใหม่และการด�ำเนินงานใหม่ ๆ ในบริบทยุคดิจิทัล
ทั้ ง นี้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาว ธนาคารจ�ำ เป็ น
ต้ องปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท� ำ งานทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึง การ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่เพื่อให้องค์กรมีความ
คล่องตัว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้รเิ ริม่ ในการน�ำวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ รียกว่า Agile Organization
มาใช้เพื่อให้ธนาคารมีความสามารถในการตอบสนองผูบ้ ริโภคใน
เรือ่ งของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ความ
รวดเร็ว (Speed) นวัตกรรม (Innovation) และวัฒนธรรมความ
เสี่ยง (Risk Culture) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ธนาคาร

ได้ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจะด�ำเนินภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว
เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับธุรกิจธนาคารในอนาคต รวมถึงผลักดัน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ธนาคารได้
แต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ 4 ท่านเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและ
ผลักดันภารกิจ Transformation ในด้านต่าง ๆ ควบคูก่ ัน เพือ่ ให้
ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิน้ สมบูรณ์ภายในปี 2563 ตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ โดยในการตัง้ คณะผูจ้ ดั การใหญ่ครัง้ นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการเริม่
ช่วงทีส่ องของโครงการ SCB Transformation และคณะผูจ้ ดั การ
ใหญ่จะท�ำงานร่วมกันในลักษณะ Agile Team เพื่อเป็นตัวอย่าง
น�ำร่องและขับเคลื่อนวิธีการท�ำงานแบบใหม่ในลักษณะ Agile
Organization เพือ่ ต่อยอดให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กลับหัวตีลงั กา และน�ำธนาคารไทยพาณิชย์
สู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด
เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานปี 2562

ธนาคารคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่แข่งขันได้
จากการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของธนาคาร เป้าหมายหลักในปี
2562 มีดังนี้

•
•
•
•
•
•
•

เงินให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 5-7 (เทียบกับร้อยละ 5.2 ในปี
2561)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ร้อยละ 3.2-3.35 (เทียบ
กับร้อยละ 3.21 ในปี 2561)
อัตราการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยร้อยละ ≤5 (เทียบ
กับร้อยละ -4.7 ในปี 2561)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ร้อยละ Mid 40s (เทียบกับ
ร้อยละ 46.8 ในปี 2561)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ระดับต�่ำกว่าร้อยละ
3.0 (เทียบกับร้อยละ 2.85 ในปี 2561)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
มากกว่าร้อยละ 130 (เทียบกับร้อยละ 146.7 ในปี 2561)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อร้อยละ 1.15-1.35
(เทียบกับร้อยละ 1.15 ในปี 2561)

053
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ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

SCB BUSINESS
ANYWHERE

ในปี 2562 ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญเรื่องการขยายฐานลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และการลดการกระจุกตัวของรายได้จากลูกค้า
รายใหญ่ ในขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงมุง่ เน้นการรักษาต�ำแหน่ง
‘เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ’ (Strategic partner) ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และการเป็นผู้น�ำในด้านการให้บริการทางการเงิน
แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมี
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญดังนี้
1. เพิ่ ม จ� ำ นวนลู ก ค้ า ที่ ใช้ ธ นาคารเป็ น ธนาคารหลั ก (Main
operating account) ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ใน
การท�ำธุรกรรมทางการเงินระหว่างลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีล�้ำสมัย เช่น บล็อกเชน

2. ขยายธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ และบริ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Trade finance) โดยสนับสนุนลูกค้าขนาดใหญ่ในการ
เพิม่ ช่องทางการขายไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคาร อาทิ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business
matching)
3. การพั ฒ นากระบวนการท� ำ งานภายในของธนาคารให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ลูกค้า SME

T O TA L B U S I N E S S S O L U T I O N

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของธนาคารที่จะขยายธุรกิจ
กลุ่มลูกค้า SME อย่างมีนัยส�ำคัญ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นให้ค�ำ
ปรึกษาและบริการแก่ลกู ค้า SME อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ช่วยสนับสนุน
ให้ลูกค้า SME ก้าวถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ โดยในปี 2562
ธนาคารมีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของกิจการ (Self-employed) และ
ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม (SSME) ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าส่งและ
ค้าปลีก รวมถึงกลุ่มธุรกิจบริการ ดังนี้
1. สร้าง “Digital commerce ecosystem” สนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเติบโตและขยายธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน เช่น บริการทางการเงินที่ง่ายและ
สะดวกผ่านระบบดิจิทัล บริการช�ำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด
ส�ำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ และบริการให้ค�ำแนะน�ำ
ด้าน Digital commerce ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการ
ออนไลน์เพื่อขยายธุรกิจ

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ หี ลักประกันและไม่มหี ลักประกัน
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวและตอบโจทย์ความต้องการ
โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้
การอนุมตั สิ นิ เชือ่ และกระบวนการเรียกเก็บหนีข้ องธนาคาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพิ่มฐานลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมผ่านวิธี Bulk acquisition
รวมถึงพัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
และการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อน�ำเสนอบริการที่
ตอบโจทย์ลูกค้า

055
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ลูกค้า Wealth

C O L L A B O R AT E F O R
S E RV I C E E XC E L L E N C E

ธนาคารเน้นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารความมั่งคั่งให้แก่
ลูกค้าทุกระดับด้วยประสบการณ์การลงทุนที่ง่ายและตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ารายบุคคล นอกจากนีธ้ นาคารได้ให้บริการ
บนแพลตฟอร์มใหม่เพือ่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของลูกค้า โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะขยาย
ฐานลูกค้ากลุ่ม Wealth และเพิ่มขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การ
จัดการ (Asset under management) รวมถึงผลประกอบการ
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมีกลยุทธ์ที่ส�ำคัญดังนี้
1. ให้บริการบริหารความมั่งคั่งส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่มี
ความมั่งคั่งระดับสูง (Ultra-high net worth) ผ่านความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ Julius Baer ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจ
บริการไพรเวทแบงกิ้งชั้นน�ำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2. น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของลูกค้า เช่น แผนการเกษียณอายุ การจัดการสินทรัพย์

ด้วยทางเลือกที่หลากหลายทั้งจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจผ่านทาง
แพลตฟอร์มของธนาคาร (Open-architecture solution)
3. ขยายบริการส�ำหรับลูกค้า Wealth ให้ครอบคลุมผ่านทาง
ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (Investment center) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการให้ความรูด้ า้ นการลงทุน สร้างสถานทีพ่ บปะ
ของนักลงทุนเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในการ
ลงทุนและบริหารจัดการสินทรัพย์
4. ยกระดับความสามารถของพนักงานทีป่ รึกษาความมัง่ คัง่ ผ่าน
การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจาก SCB Wealth Academy และ
การใช้เครื่องมือให้ค�ำปรึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล ด้วยขั้นตอนที่สะดวกง่ายดายทั้งผ่าน
สาขาและบริการนอกสถานที่

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ลูกค้าบุคคล

SCB EASY APP

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวของธนาคารภายใต้
ยุทธศาสตร์กลับหัวตีลังกา (Going Upside Down) ธนาคาร
ได้วางกลยุทธ์หลักส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ การขยาย
ฐานลูกค้าและจ�ำนวนลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเป็นธนาคารหลัก
(Main operating account) การสร้างรายได้ใหม่ และการลด
ต้นทุนในการให้บริการลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนี้
1. ขยายฐานลูกค้าและจ�ำนวนลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารเป็น
ธนาคารหลัก (Main operating account) โดยพัฒนา
การให้ บ ริ ก ารทุ ก ช่ อ งทางทั้ ง ทางออนไลน์ และออฟไลน์
รวมถึ ง การต่ อ ยอดความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
เพื่อสร้าง “Lifestyle ecosystem” ส�ำหรับลูกค้าบุคคล
ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ค้าปลีก สุขภาพ
2. สร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูง โดย
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ลู ก ค้ า เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ระบุ แ นวโน้ ม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ ง น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์

ในช่วงเวลาทีล่ กู ค้าต้องการและพัฒนาการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคารให้ เ หมาะสม นอกจากนี้ ธ นาคารได้ ส ร้ า ง
แพลตฟอร์ ม สิ น เชื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยใน
ทุกกระบวนการเพื่อสร้างประสบการณ์ขออนุมัติสินเชื่อที่
สะดวกและรวดเร็ ว ให้ กั บ ลู ก ค้ า รวมถึ ง เพิ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์
กับลูกค้าทั้ง “ก่อนและหลัง” การขอสินเชื่อ เพื่อสร้าง
ความประทับใจและเป็นแนวทางการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าเพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บริการที่ตอบโจทย์
ได้ดียิ่งขึ้น
3. ลดต้นทุนการให้บริการโดยการขยายจ�ำนวนฐานลูกค้าบน
แพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพิม่ ช่องทางบริการผ่านตัวแทนให้บริการ
ของธนาคารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ง ่ า ยขึ้ น และ
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งทดลองน�ำเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นทั้ง 100% เพื่อประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกรรมตลาดทุนของเครือธนาคาร บริษัทให้
บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านตราสารทุนแก่นักลงทุนทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน
สถาบัน ปัจจุบนั บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้รบั ความไว้วางใจ
และเชื่อถือจากนักลงทุน รวมถึงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำ
แห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการให้บริการที่ส�ำนักงานใหญ่ (SCB
Park Plaza) และสาขา 9 แห่ง รวมทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.scbsonline.com
ในปี 2561 มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน
(ไม่รวมพอร์ตการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์) อยู่ที่ 51 พัน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าการซื้อขาย
45 พันล้านบาท โดยหลักมาจากการซือ้ ขายของลูกค้าต่างประเทศ
และลูกค้าสถาบันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่
การซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มนายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องลู ก ค้ า สถาบั น
และลู ก ค้ า ต่ า งประเทศที่ ต�่ ำ กว่ า ลู ก ค้ า บุ ค คล สั ด ส่ ว นการ
ซือ้ ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้าสถาบันและลูกค้าต่างประเทศได้สง่ ผล
ให้อตั ราค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเฉลีย่ ของทัง้
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
ในภาวการณ์การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นจากการเข้ามาของ
บริษัทหลักทรัพย์ใหม่ในปีนี้ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มีส่วน
แบ่งการตลาดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.68 ลดลงจากระดับร้อยละ 4.10 ในปี
2560 และครองอันดับที่ 11 เมือ่ เทียบกับบริษทั หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ในอุตสาหกรรม 38 บริษัท ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 7 ในปีก่อน
บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยกระดับขึ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนที่น่าชื่นชมที่สุด
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุก
ขั้นตอนของการใช้บริการตั้งแต่การเปิดบัญชีจนถึงการซื้อขาย
ภายใต้แนวความคิด “Easy & Smart” โดยในปี 2561 บริษัท
ได้ มี ก ารยกระดั บ บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น บั ญ ชี ล งทุ น ที่
สามารถลงทุนได้ทกุ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (SCBS INVESTMENT

ACCOUNT) และพัฒนาช่องทางการเปิดบัญชีเพิม่ มากขึน้ โดยผ่าน
สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทวั่ ประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประชาชน
ใบเดียว และใช้เวลาในการเปิดบัญชีไม่กนี่ าที หรือบริการเปิดบัญชี
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และแอปพลิเคชัน SCBS
Let’s Invest ซึง่ ใช้เวลาในการเปิดบัญชีเพียง 15 นาทีโดยไม่ตอ้ ง
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกของลูกค้ามากขึ้น รวมถึง
ตอบสนองเทรนด์ดิจิทัลด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเปิดตัวระบบซื้อขายใหม่ที่เรียกว่า
Easy Invest และการลงทุนอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับทั้งหุ้นและกองทุน ที่เรียกว่า Goal Invest และ Robo
Advisor ในปี 2561 บริษทั ได้รบั รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ ม
ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จาก SET AWARDS 2018
และรางวัล Best Prime Broker in Thailand จาก The Asset
Triple A Award เป็นปีที่สามติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพ
ในการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างดี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

1

อันดับที่

ในประเทศไทยในด้านมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิภายใต้การจัดการ
ของบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด โดยธนาคารเป็นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด เพือ่ ให้บริการ
ธุรกิจจัดการลงทุนทีค่ รอบคลุมทัง้ กองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
และกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บลจ.
ไทยพาณิชย์ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทยในด้านมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท (รวมกองทุนรวม
เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน) โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
1.49 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากปีก่อน
จากผลการด�ำเนินงานที่ดีและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านเครือ
ข่ายสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีจ�ำนวน 1,019 สาขา
ทั่วประเทศ ท�ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.8 ในธุรกิจ
กองทุนรวม โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 952 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.1 จากปีก่อน

บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิรวมทั้งสิ้น 418 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จาก
ปี ก ่ อ น นอกจากนั้ น บริ ษั ท เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 165 พันล้านบาท และเป็น
ทรัสตีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิรวมทั้งสิ้น 46 พันล้านบาท
นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทยังได้รางวัลจากสถาบันชั้นน�ำทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ ได้แก่ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่ม
กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ส�ำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
ระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) จากวารสารการเงินการธนาคาร
รางวัล Best Onshore Fund House จากนิตยสาร AsianInvestor
และรางวัล Editors’ Triple Star ส�ำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) จากนิตยสาร
The Asset
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บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ในเครือ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99 บริษัทมี
ธุรกิจหลักในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันชีวิต มุ่งเน้น
การประกันชีวิตรายบุคคล ประกันคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life)
และประกันสุขภาพ ผ่านช่องทางการขายหลัก ได้แก่ การขายผ่าน
สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ และตัวแทนประกันชีวิต
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจัดอยู่ในอันดับที่ 5 จากบริษัทประกันชีวิต
ทั้งสิ้น 22 บริษัท โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเป็นจ�ำนวน 51 พัน
ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยใหม่เป็นจ�ำนวน 14 พันล้านบาท
เติบโตขึ้นร้อยละ 67 จากปีที่ผ่านมา

เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางของธนาคารไทยพาณิชย์ บริษทั จึงได้
เริ่มด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ และ
นโยบายจากธนาคาร โดยบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบ
ดิจทิ ลั และพัฒนาบริการด้านต่าง ๆ โดยมีลกู ค้าเป็นจุดศูนย์กลาง
ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ขยายช่องทางการขายให้มีความหลาก
หลายมากขึน้ อาทิ ช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)
ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) นอกจากนั้น บริษัท
ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit Link) อีกด้วย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ร า ง วั ล
แ ห่ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ปี 2 5 6 1

• นักการเงินแห่งปี 2560 (คุณอาทิตย์ นันทวิทยา) จากนิตยสาร
การเงินธนาคาร
• บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2561 จากนิตยสาร
การเงินธนาคาร
• ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคล จากนิตยสาร
การเงินธนาคาร
• ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต จากนิตยสาร
การเงินธนาคาร
รางวัลด้านธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
จาก The Asset (H.K.)

รางวัล
แห่งความส�ำเร็จ
ปี 2561
รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปี

•
•
•
•
•

The Banker
The Asset
Finance Asia Country Awards (H.K.) (ครั้งที่ 8)
Alpha Southeast Asia (H.K.)
AsiaMoney - New Silk Road Finance Awards 2018
(H.K.) (ครั้งที่ 2 ติดต่อกัน)

รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
ในผลการจัดอันดับ “Forbes Global 2000” โดยนิตยสาร
Forbes (US) นอกจากนี้ ธนาคารได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ ประจ�ำปี 2561 (Dow
Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก
(World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) หมวดธุรกิจธนาคาร โดยในปี 2561 นี้ มีบริษัทที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI จากประเทศไทย ทั้งสิ้น 20 บริษัท
รวมถึงการได้รับรางวัล “อันดับ 1 มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวด
ธนาคาร ต่อเนือ่ ง ปี 2555-2560” Thailand’s Top Corporate
Brand Value - Hall of Fame 2018 (Banking) จาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน
วิจัยประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์ CBS Valuation
รางวัลด้านการเงินและการบริหารงาน

• Asia’s Best CEO จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
(ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Asia’s Best CFO จาก Corporate Governance Asia (H.K.)
(ปีที่ 7 ติดต่อกัน)
• Best Investor Relations Company จาก Corporate
Governance Asia (H.K.) (ปีที่ 9 ติดต่อกัน)

• Best Domestic Custodian (ปีที่ 12)
• Best Cash Management Solution for Thai Oil (Thailand)
• Best Cash Management Solution for
Kasetsart University (Thailand)
• Best Supply Chain Solution for ZTE (Thailand)
• Best Renminbi Bank (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Best in Treasury and Working Capital-SMEs (Thailand)
• Best Service Provider-Risk Management (Thailand)
• Best Service Provider-Trade Finance (Thailand)
• Best Service Provider-Transaction Bank (Thailand)
• Power Deal of the Year- Highly commended
• Rank no. 5 on Top Arranger - Investors’ Choices for
Primary Issues in Corporate Bonds
• Best Domestic Corporate and Institutional Adviser
• Best Equity Adviser
• Best Domestic Bond Adviser
• Best IPO - Gulf Energy Development Public Company
US$702 Million IPO
• Best Follow-on Offering - Digital Telecommunications
Infrastructure Fund US$1.7 Billion Rights Offering and
Primary Placement
• Best Corporate Bond - Thai Beverage 70 Billion Baht
Multi-Tranche Senior Unsecured Debentures
• Best Corporate Bond - EDL-Generation Public
Company 13.66 Billion Baht Bond Offering
• Best Bond, Laos
จาก Finance Asia (H.K.)

• Best Investment Bank (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)
• Best Belt & Road Bank
• Best Laos Deal
จาก AsiaMoney (H.K.)

• Best Corporate and Investment Bank (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Best Local Bank in the Region for BRI (Southeast Asia)
• Tech Provision Rankings (as voted by corporates) in
Thailand
• Best Domestic Cash Manager in Thailand
• Best Domestic Services in Thailand for non-financial
institutions
• Best Bank for Technology in Cash Management in
Thailand

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

จาก Alpha SEA (H.K.)

• Best Equity Deal of The Year & Best Public Offering
for Retail Investors in Southeast Asia 2018
• Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal in
Southeast Asia 2018
• Best Local Currency Bond Deal in Southeast Asia 		
2018
• Best Bond House in Thailand
จาก Euromoney (U.K.)

• No.1 Market Leader Cash Management from Cash
Management Survey 2018
• No.1 Best Service Cash Management from Cash
Management Survey 2018
• No.1 Thailand’s Best Bank – Overall from Real Estate
Services Survey 2018
• No.1 Thailand’s Best Bank – Loan Finance from Real
Estate Services Survey 2018
• No.1 Thailand’s Best Bank – Equity Finance from Real
Estate Services Survey 2018
จาก Global Banking and Finance Review (U.K.)

• Best Investment Bank Thailand 2018

จาก Asian Banking and Finance (S.G.)

• Corporate & Investment Bank of the Year
• Equity Deal of the Year
• Debt Deal of the Year
จาก IFR Asia (H.K.)

• Thailand Capital Markets Deal
กลุ่มลูกค้าบุคคล

• Best Private Bank จาก Global Finance (U.S.) (ปีที่ 2
ติดต่อกัน)
• Best Private Bank จาก Finance Asia (H.K.) (ปีที่ 6)
• Best Private Bank จาก The Asset (H.K.) (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)
• Best Customer Service Provider Asia 2018 จาก
International Banker
• ธนาคารทีม่ บี ริการยอดเยีย่ มด้านสินเชือ่ บุคคล และธนาคารทีม่ ี
บริการยอดเยีย่ มด้านบัตรเครดิต จากนิตยสารการเงินการธนาคาร
รางวัลด้านดิจิตอลแบงค์กิ้ง การตลาด
และสื่อสังคมออนไลน์
จาก Global Finance (U.S.)

• The Innovators Award 2018
• Best Consumer Digital Bank (Thailand)
• Best in Social Media Marketing & Services
จาก AsiaMoney (H.K.)

• Best Digital Bank

จาก The Asian Banker (S.G.)

• The Best Frictionless Social Media Initiative,
Application or Programme
• The Best Branch Digitisation Initiative, Application or
Programme
• The Best API Initiative, Application or Programme

จาก The Asset (H.K.)

• Best Retail Mobile Banking Experience (Thailand)
จาก Global Data

• Highly Commended: Best CX Business Model
• Highly Commended: Best Brand Engagement
• Highly Commended: Best Use of Social Media
จาก Digital Banker

•
•
•
•
•

Best Customer Relations & Brand Engagement Initiative
Excellence in Social Media Marketing
Outstanding Digital Marketing Initiative
Best User Experience- Mobile
Highly Acclaimed for Best Product or Service Innovation

จาก Asian Banking and Finance (S.G.)

• Service Innovation of the Year-Thailand
• Branch Innovation of the Year – Silver
จาก Youtube

• “Silver Play Button” award for reaching 100,000
subscribers: Youtube
รางวัลด้านอื่นๆ

• Asia’s Most Transformative Bank จาก International
Data Corporation (IDC)
• Digital Organization of the Year จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• Best Character for Commercial (แม่มณี) จากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• DRIVE AWARD 2018 จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รางวัล Digital Organization of the Year Digital Thailand
Big Bang 2018 จากส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• Neo banks and Specialized Players จาก EFMA
• รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ได้รบั ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
(พ.ศ. 2557 – 2561) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลระดับ SILVER ในโครงการประกวด ‘อาคารโดดเด่นด้าน
ความปลอดภัย’ BSA Building Safety Award 2018 สมาคม
ผู้ตรวจสอบอาคาร
บริษัทในเครือ

• Best Prime Broker (Thailand) จาก The Asset (H.K.)
(ปีที่ 4 ติดต่อกัน)
• Editors’ Triple Star for SCB Machine Learning Thai
Equity Fund (SCBMLT) จาก The Asset (H.K.)
• Rank no. 2 on Asset Benchmark Research - Top five
investment houses จาก The Asset (H.K.)
• Most Innovative Data Analytics Project (Thailand) จาก
The Asset (H.K.)
• กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) จากนิตยสารการเงินธนาคาร
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การบริหาร
ความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง
ของธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

กา ร บ ริ หา ร ค วา ม เสี่ ย ง และ ปั จ จั ย ค วา ม เสี่ ย ง ข อ ง ธ นา คา ร
การบริหารความเสี่ยง

1 		 การระบุประเภทความเสี่ยง (Risk Identification)

การที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อ
เนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีขนาดสินทรัพย์และจ�ำนวน
ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งการด�ำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และมีขนาดใหญ่ขึ้น ธนาคารจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการเติบโต
ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ความส�ำเร็จของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาได้
สร้างความคาดหวังที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารเชื่อว่าความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของธนาคาร

ความเสีย่ งหลักของธนาคาร จะเป็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการ
ท�ำธุรกรรมและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับทั้งลูกค้าและคู่ค้า
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการด�ำเนิน
งาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านบุคคล และ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี โดยได้อธิบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ไว้
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระดับ
ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารรั บ ได้ ตลอดจนสามารถลดความเสี่ ย ง
จากเหตุการณ์ขั้นวิกฤต หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่การระบุประเภท
ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ตลอดจนการรายงานความเสีย่ ง เพือ่ ให้ธนาคารมีความพร้อม และ
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีใ้ นการบริหารจัดการความเสีย่ งธนาคาร
จะด�ำเนินการผ่านกระบวนการก�ำหนดนโยบาย กรอบการปฏิบตั ิ
งาน และกระบวนการตรวจสอบ ร่วมกับการวางรากฐานปลูก
ฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง โดยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และสร้างความ
รับผิดชอบร่วมต่อองค์กร

2 		 การวัดความเสี่ยง (Risk assessment and
				 Measurement)

2

ธนาคารใช้วิธีการแตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภท
โดยใช้ วิ ธี ก ารวั ด ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ตั ว อย่ า ง
เครื่องมือที่ธนาคารใช้วัดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น

•

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยง
โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในเชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้
ทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ

•

การวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ใช้การจัดล�ำดับความเสี่ยง
(Borrower Risk Rating) เพื่อวัดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัด
ช�ำระหนี้ (PD) โดยมีการใช้ Credit Scoring เช่น Application
Score และ Behavioral Score เพื่อวัดความเสี่ยงลูกหนี้
รายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดย่อย นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การท�ำแบบจ�ำลองความเสี่ยง เพื่อใช้วัดค่าความเสียหาย
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ลู ก ค้ า ผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ (LGD) และ
ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ (EAD) ด้วย
ส�ำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารใช้วิธีการวัดค่าความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Potential Future
Exposure) เพื่อวัดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

•

การวัดความเสี่ยงด้านตลาดมีการใช้เครื่องมือทางสถิติคือ
Value at Risk (VaR) และเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่ ใช่ ท างสถิ ติ
เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด
(Sensitivity Analysis) การวัดฐานะการถือครองและ
การทดสอบภาวะวิ ก ฤตของฐานะในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า
(Trading Book)

โดยภาพรวมของระบบการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการส�ำคัญ
4 ด้าน ได้แก่
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•

•

•

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity
- EVE) ภายใต้สมมติฐานของการแกว่งตัวของอัตราดอกเบีย้
ในภาวะวิกฤต
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้ทำ� การวัดความเสีย่ ง
ในหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการประเมินโครงสร้างของ
งบแสดงฐานะการเงิน กระแสเงินสดจากสินทรัพย์และ
หนี้สินรวมถึงรายการนอกงบดุล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วั ด ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งประกอบด้ ว ย การด� ำ รง
สินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่อง
ที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
การด�ำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไป (Net
Stable Funding Ratio – NSFR) อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio) และกระแสเงินสดไหลออก
สุทธิ (Maximum Cumulative Outflow - MCO)
ส�ำหรับการวัดความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน ธนาคารมีการ
ประเมิ น และควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ ว ยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหาย (Incident and Loss Data)
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งจากการด�ำเนินงานและประสิทธิภาพ
ของปัจจัยการควบคุมในแต่ละหน่วยงานธุรกิจ
ในส่วนของการลดความเสีย่ งของธนาคารในด้านการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อใช้ในการ
กอบกูธ้ รุ กรรมส�ำคัญระหว่างภาวะวิกฤต นอกจากนี้ ธนาคาร
มีกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เดิมที่
ธนาคารมีอยู่แล้วยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงานทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้

•

ส�ำหรับความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และความเสี่ยงด้านบุคคล ธนาคารมีการวิเคราะห์และ
วัดความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นหลัก
นอกจากนี้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการวั ด ความเสี่ ย ง
ในอนาคต ธนาคารได้จัดท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Test) เพื่อใช้ในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน

เครดิต และความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเพิม่ เติมจากเครือ่ งมือ
การวัดความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
3		 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง

				 and mitigation)

(Risk control

ธนาคารได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk
Appetite Statement - RAS) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะ
ยาวของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพือ่ ใช้ในการพิจารณา
และควบคุมความเสี่ยง รวมถึงสอบทานความเพียงพอของเงิน
กองทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ การติดตามและควบคุมความเสีย่ ง โดยการ
ก�ำหนดระดับ Key Risk Indicator และเพดานความเสี่ยง (Risk
Limit) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับลูกค้า ระดับผลิตภัณฑ์
ระดับธุรกรรม และระดับอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนมี
กระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไป
ตามนโยบาย และกระบวนการที่ธนาคารก�ำหนด
4		 การรายงานความเสี่ยง (Risk monitoring)

ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ จะถูกรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและ
ผูบ้ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีความถูกต้องและรวดเร็ว เพือ่ ให้การ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วย
งาน ตลอดจนความเสี่ยงของธนาคารโดยรวม
โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
(Governance Structure)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
5 ประการ ดังนี้
1 		 นโยบาย

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการตรวจสอบและอนุมตั ิ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของธนาคาร อาทิ นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นโยบายการ
ท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แนวนโยบายสินเชื่อ
นโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน นโยบายการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือ่ การค้า นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงด้านบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ธนาคาร
2		 อ�ำนาจกระท�ำการ

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติอ�ำนาจกระท�ำการ
ของผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อ�ำนาจกระท�ำการ
ครอบคลุมทั้งอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนอ�ำนาจการรับความ
เสี่ยงประเภทต่าง ๆ โดยยึดหลักการกระจายอ�ำนาจ ให้มีความ
เหมาะสมเป็นไปตามระดับความเสี่ยง
3		 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น
2 ระดับ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Board Committees)
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารให้ดแู ลเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
ของธนาคาร ได้แก่
3.1.1 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ อ�ำนาจ
				 อนุมัติการลงทุน และการบริหารด้านอื่น ๆ ตามที่
				 คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
3.1.2
				
				
				
				
				
				

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง มีหน้าที่ในการ
ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง การก�ำหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารความเสี่ยง และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางที่ ค ณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด

3.1.3
				
				
				
				
				

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระของธนาคาร มีหน้าที่สอบทานความเพียงพอ
ของการควบคุ ม ภายใน ตลอดจนการสอบทาน
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

3.1.4
				
				
				

คณะกรรมการเทคโนโลยี ท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะ
กรรมการธนาคาร ในการก�ำหนดกลยุทธ์ระยะยาว
บูรณาภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยี และ
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของธนาคาร

3.2 คณะกรรมการฝ่ า ยจั ด การที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นการจั ด การ
ความเสี่ยง (Management Committees relating to
Risk Management of the Bank) นอกเหนือจาก
คณะกรรมการชุดย่อยดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ธนาคาร
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่
บริหารความเสี่ยง ได้แก่
3.2.1
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีว่ างกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
รวมถึ ง กลั่ น กรอง สอบทานความเพี ย งพอของ
นโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนควบคุม ดูแลให้บริษทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยุทธ์ โดยให้มารายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยงถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง ฯลฯ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ

3.2.2 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อ
				 บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง ความเสี่ ย ง
				 ด้านตลาด และความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ย
3.2.3 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน เพื่อ
				 บริ ห ารความเสี่ ย งจากการลงทุ น ตราสารทุ น ของ
				 ธนาคาร
3.2.4
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการสินเชือ่ รายย่อย
และคณะกรรมการแก้ไขสินทรัพย์ที่มีปัญหา เพื่อ
ท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภทตามอ�ำนาจ
กระท�ำการที่ก�ำหนด โดยสินเชื่อที่เกินกว่าอ�ำนาจ
ที่ก�ำหนดจะเป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริ ห ารหรื อ คณะกรรมการธนาคารตามระเบี ย บ
อ� ำ นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และระเบี ย บอ� ำ นาจอนุ มั ติ
สินเชือ่ ทีม่ ปี ญ
ั หาและทรัพย์สนิ รอการขาย นอกจากนี้
ส�ำหรับการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนด
ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการธนาคาร
เท่านั้น ส�ำหรับกรณีสินเชื่อที่คณะกรรมการบริหาร

067

068
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				 เห็นว่า มีประเด็นซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบต่อ
				 ชื่อเสียงของธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ ให้น�ำเสนอขอ
				 อนุมัตติ ่อคณะกรรมการธนาคารตามที่เห็นสมควร
3.2.5
				
				
				
				
				
				

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการจัดจ�ำหน่าย
หลั ก ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาในส่ ว นของความเสี่ ย ง
ด้านตลาด รวมถึงเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ คณะ
กรรมการธนาคาร ในกรณีทเี่ กินอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดหรือ
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง

3.2.6 คณะกรรมการชุดอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการลงทุน
4		 การก�ำกับดูแลความเสี่ยง

4.1 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รด้ า นสิ น เชื่ อ ให้ มี ก าร
ถ่วงดุล โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ
ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน การก� ำ หนดอ� ำ นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ในแต่ ล ะระดับ
จะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง และระดับ
ความสู ญ เสี ย ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ วงเงิ น
โดยระดับความเสี่ยงของลูกค้า / คู่สัญญา จะพิจารณา
โดยการจัดล�ำดับความเสี่ยง (Credit Rating) และการ
จัดล�ำดับความเสียหาย (Severity Class) นอกจากนี้ ส�ำหรับ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Non-Retail Credit) ธนาคารก�ำหนด
อ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อทั้งในรูปคณะกรรมการ และอ�ำนาจ
อนุมัติรายบุคคล ส่วนสินเชื่อรายย่อยธนาคารควบคุมดูแล
การให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านแนวนโยบายสินเชื่อ
อ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคุณสมบัติ
ลูกค้าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเสีย่ งสินเชือ่
(Underwriting Criteria) ภายใต้กรอบของ Product
Program / Risk Program ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายย่อย
ในส่วนการติดตาม ควบคุมพอร์ตสินเชื่อ ธนาคารมีการ
วิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อโดยรวมของทั้งธนาคาร (Portfolio
Management) รวมถึงวัดผลและประเมินผลความเสีย่ งด้าน
สินเชื่อทั้งรายกลุ่มลูกค้า และ/หรือรายผลิตภัณฑ์ด้วย
4.2 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารมีการก�ำหนด
เพดานความเสี่ยงด้านการตลาดประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การควบคุมความเสี่ยงส�ำหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า

ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการธนาคาร ความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร
ที่ส�ำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะกรรมการก�ำหนดเพดาน
ความเสี่ ย งของฐานะในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า โดยพิ จ ารณา
จากข้อมูลทีใ่ ช้ในการวัดและติดตามความเสีย่ งประกอบด้วย
เครื่องมือทางสถิติ เช่น Value at Risk (VaR) ค่าความ
อ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นตลาด ขนาดของฐานะการ
ถื อ ครองสู ง สุ ด และการทดสอบภาวะวิ ก ฤต นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารควบคุ ม และติ ด ตามผลงานในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า
โดยการใช้ Management Action Trigger (MAT)
4.3 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร ธนาคารมีการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งส�ำหรับ
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร
โดยวัดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้ภาวะวิกฤต นอกจากนี้ ธนาคารติดตามความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารโดยจัดท�ำรายงาน
Repricing Gap ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
โดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป
4.4 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการ
ควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมี
กระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรม
ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยใช้การจัดท�ำรายงาน
การประมาณการกระแสเงินสดเข้าและออก (Cash Flow
Report หรือ Liquidity Gap Report) ซึ่งรายงานเหล่านี้จะ
ถูกใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
โดยธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วน
การด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio - LCR) การด�ำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้อง
กับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio - NSFR)
และอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงิน
รับฝาก) ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ ได้มกี ารดูแลและ
ติดตามปริมาณกระแสเงินสดไหลออกสุทธิในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถจัดการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.5 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ธนาคาร
มีการน�ำหลัก “แนวการป้องกัน 3 ชั้น” มาใช้ก�ำกับดูแล
โดยหน่วยงานธุรกิจในฐานะแนวป้องกันชั้นที่ 1 น�ำหลักการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวัน หน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน หน่วยงานก�ำกับ
และควบคุม ในฐานะแนวป้องกันชัน้ ที่ 2 ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานตรวจสอบใน
ฐานะแนวป้องกันชัน้ ที่ 3 ท�ำหน้าทีท่ ดสอบกระบวนการและ
ขั้นตอนทางธุรกิจอย่างอิสระ และให้ความเชื่อมั่นแก่คณะ
ผู้บริหารในประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคาร
นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
จะมีการจัดประชุมกับคณะผู้บริหารต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ พิจารณาประเด็นด้านความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงน�ำเสนอ
ข้อมูลบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารของหน่วยงานที่ส�ำคัญ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ
4.6 การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านบุคคล ธนาคารได้น�ำกรอบ
การก�ำกับดูแลแบบ “แนวการป้องกัน 3 ชัน้ ” มาใช้ เช่นเดียว
กับการบริหารความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน โดยแนวป้องกัน
ชั้นที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานธุรกิจ
และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบหรือได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล
ส�ำหรับแนวป้องกันชั้นที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานกลาง ซึ่งจะเป็น
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุน แจ้งเตือน และทดสอบวิธีการ
ทีห่ น่วยงานทรัพยากรบุคคลใช้ในการบริการความเสีย่ งด้าน
บุ ค คล หน่ ว ยงานกลางนี้ จ ะประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน
หน่วยงานก�ำกับและควบคุม หน่วยงานด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หน่ ว ยงานบริ ห ารและป้ อ งกั น
การทุ จ ริ ต เป็ น ต้ น และแนวป้ อ งกั น ชั้ น ที่ 3 ได้ แ ก่
หน่ ว ยงานอิ ส ระที่ จ ะท� ำ การทดสอบกระบวนการและ
ขัน้ ตอนของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (รวมทัง้ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านบุคคล) ซึ่งด�ำเนินการโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของธนาคารว่าธนาคารและบริษทั ในกลุม่
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร มี ส ภาพแวดล้ อ มในการ
ควบคุมความเสี่ยงด้านบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

นอกจากการก�ำกับดูแลความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของ
ธนาคารข้างต้นแล้ว ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ มีหน้าที่
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของกิ จ การในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ทางการเงิน โดยธนาคารก�ำหนดให้กิจการในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับที่
ได้มาตรฐานของธนาคาร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ิ
“นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)” ซึ่งก�ำหนดให้กิจการ
ในกลุม่ ต้องมีนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้างองค์กร
เพดานการรับความเสีย่ ง วิธกี ารบริหารความเสีย่ ง ตลอดจน
การรายงานความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ตามกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งทีธ่ นาคารก�ำหนด ขึน้ อยูก่ บั ความเสีย่ งเฉพาะของ
กิจการแต่ละประเภท
ส� ำ หรั บ การท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
การเงิน ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยการท�ำธุรกรรม
ระหว่ า งกั น ต้ อ งไม่ มี เ งื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดพิ เ ศษใด ๆ
ต่างจากปกติของการค้าทัว่ ไป ส�ำหรับบริษทั ทีธ่ นาคารถือหุน้
เพียงผู้เดียวหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งพิจารณาเสมือนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของธนาคาร สามารถใช้ระบบงานหรือการ
บริการต่าง ๆ ร่วมกับธนาคาร โดยการก�ำหนดราคาหรืออัตรา
ค่าบริการ หรือเงื่อนไขใด ๆ ต้องเป็นราคาหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล
5 		 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ธนาคารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง (Chief Risk
Office) ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Risk Officer (CRO) และ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง เสนอ
แนะแนวนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตลอดจนติ ด ตาม
และรายงานความเสี่ ย งประเภทต่ า ง ๆ หน่ ว ยงานบริ ห าร
ความเสี่ ย งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการผลั ก ดั น ให้ ก าร
บริหารความเสีย่ งของธนาคารมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานผูก้ ำ� กับดูแล (Regulator) ตลอด
จนมีกรอบการปฏิบัติสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน นอกจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ด้าน
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ
ภายในธนาคารทีม่ หี น้าทีบ่ ริหารและก�ำกับดูแลความเสีย่ งเฉพาะ
ด้าน เช่น Chief Financial Office ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารและก�ำกับ
ดูแลความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
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ในบัญชีเพื่อการธนาคาร Chief People Office ก�ำกับดูแลความ
เสี่ยงด้านบุคคล และ Chief Strategy Office ก�ำกับดูแลความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ Chief Marketing Office ก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ด้านชื่อเสียง เป็นต้น
่ งส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ความเสีย

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโตประมาณร้อยละ 4.1 จากมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวได้ดี
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
เติบโตได้ดีโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจไทยเริ่มประสบปัญหา
จากปัจจัยลบ 2 ประการ ได้แก่ การหดตัวของนักท่องเที่ยวจีน
หลังเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต และผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ในส่วนของปี 2562 ธนาคารประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นการขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจาก
ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวจะมีทิศทางชะลอตัวลงจาก
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
การลงทุนคาดว่าจะมีการขยายตัวในอัตราทีเ่ ร่งขึน้ สอดคล้องกับ
การลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูง ทั้งนี้ แม้อัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจจะชะลอลงในปีนี้ แต่จะยังสูงกว่าค่า
เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ด้านความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562
พบว่ายังคงเป็นเรือ่ งสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึง่ แม้
จะอยู่ระหว่างการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่ายแต่ก็มีโอกาสที่จะทวีความ
รุนแรงได้อกี และอาจส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยได้มากกว่า
ที่ ค าด รวมถึ ง ภาวะการเงิ น โลกที่ เริ่ ม ตึ ง ตั ว จากการขึ้ น อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศทั่วโลก อาจจะส่งผลท�ำให้เงิน
ทุนเคลื่อนย้ายสุทธิในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงและมีความ
ผันผวนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ สถานการณ์ดา้ นภูมริ ฐั ศาสตร์ของโลก
ในหลายแห่ง อาทิ Brexit และสถานการณ์การเมืองในอิตาลี ก็
อาจจะส่งผลต่อความผันผวนของตลาดเงินของโลกในภาพรวมได้
ในส่วนของความเสีย่ งในประเทศต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562 พบ
ว่า ความสามารถในการเบิกจ่ายของภาครัฐด้านการลงทุนจะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญ เนื่องจากหากมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้ากว่าแผน ก็อาจ
จะส่งผลท�ำให้การลงทุนภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องชะลอตัว
ตามไปด้วย นอกจากนี้ ภาวะการใช้จ่ายที่กระจุกตัวในครัวเรือน
บางกลุม่ จากภาระหนีค้ รัวเรือนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูงและรายได้ของ

ครัวเรือนส่วนใหญ่ทฟี่ น้ื ตัวอย่างช้า ๆ ยังนับเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการ
ขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ ธนาคารมีการด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อราย
ลูกหนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีเงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญเพียงพอ และมีกระบวนการควบคุมติดตามพอร์ตในเชิงของ
การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถด�ำเนิน
กิจการได้หากมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้น ธนาคารได้สร้าง
กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤติ เพื่อประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ ICAAP
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จะต้อง
มีกระบวนการดังกล่าว
1				 ความเสี่ยงด้านเครดิต

1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
การกระจุกตัว (Concentration) ของสินเชื่อ ท�ำให้เกิด
ความเสี่ ย งในลั ก ษณะที่ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระทบต่ อ
ภาคธุ ร กิ จ ใดภาคธุ ร กิ จ หนึ่ ง หรื อ ลู ก หนี้ ร ายใดรายหนึ่ ง
หากธนาคารมีสินเชื่อในภาคธุรกิจนั้น ๆ หรือลูกหนี้รายนั้น
ในปริมาณสูง ก็จะท�ำให้เกิดหนีม้ ปี ญ
ั หาสูงกว่าปกติ เนือ่ งจาก
มีสินเชื่อกระจุกตัวในภาคธุรกิจหรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป
ธนาคารได้มกี ารบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการกระจุกตัว
ของเงินให้สินเชื่อ โดยก�ำหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ซึ่งพิจารณาจากความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ สัดส่วนที่ใช้ในการติดตามและควบคุม ได้แก่

•

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่
		ลูกหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือโครงการใดโครงการหนึ่งต้อง
		ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 ของเงิ น กองทุ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทาง
		การเงิ น ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ โดยไม่ ต ้ อ งขอผ่ อ นผั น
		จากธนาคารแห่งประเทศไทย

•

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันแก่กลุ่ม
		ลูกหนี้ที่มียอดภาระเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
		ธนาคาร รวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของเงินกองทุน
		ธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดว่าการให้สินเชื่อตามประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรมจะต้องไม่มกี ารกระจุกตัวในกลุม่ อุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป โดยจะก�ำหนดการใช้เงิน
กองทุ น เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งแต่ ล ะกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
ซึ่ ง พิ จ ารณาจากแนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรม โอกาสของ
การท� ำ ธุ ร กิ จ โอกาสของการสู ญ เสี ย และโอกาสของ
การผิดนัดช�ำระหนี้ นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำค่าดัชนี HerfindahlHirschman Index (HHI) เพื่อใช้วัดการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรม
1.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ของ
คู่สัญญา
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Credit
Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาโดย
เฉพาะธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน โดยทั่วไปธนาคารท�ำ
ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินกับลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันและลดความเสี่ยงของลูกค้า เช่น สัญญาแลก
เปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย สั ญ ญาอั ต ราแลกเปลี่ ย น สั ญ ญา
ตราสารทุน และสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า เป็นต้น และ
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารให้อยูภ่ ายใต้เพดาน
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด ธนาคารจะด�ำเนินการลดความเสี่ยง
บางส่วนหรือทั้งหมด (back-to-back) โดยการท�ำสัญญา
ในฐานะที่ตรงกันข้ามกับสถาบันการเงินอื่น โดยเฉพาะ
ธนาคารต่างชาติในตลาดอนุพนั ธ์ทางการเงินระหว่างสถาบัน
(OTC Derivatives)
ธนาคารก�ำหนดเพดานความเสีย่ งส�ำหรับคูส่ ญ
ั ญาแต่ละราย
โดยมีขนั้ ตอนการพิจารณาเหมือนกับการพิจารณาเครดิตของ
ลูกค้า ในการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงส�ำหรับคู่สัญญา
แต่ละรายนัน้ ธนาคารพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
(Credit Rating) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของคู่สัญญา
นอกจากนี้ ได้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงของรัฐบาล
(Sovereign Limit) ส�ำหรับแต่ละประเทศด้วย ในการติดตาม
ความเสี่ยง ธนาคารติดตามสถานการณ์ด้านเครดิตของ
คูส่ ญ
ั ญา จากมูลค่าของฐานะความเสีย่ งทัง้ หมด (Aggregate
Exposure) การเปลี่ยนแปลงของ Credit Default Swap
(CDS) Spread การเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้านเครดิต และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน
ในตลาดของคู่สัญญา (Equity Price) เป็นต้น โดยรายงาน
ให้ผบู้ ริหารระดับสูงทราบเป็นรายวัน เพือ่ ใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจหรือการปรับลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ธนาคารยอมรับได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ในการลดความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของคู ่ สั ญ ญา ธนาคาร
ได้ตกลงท�ำสัญญา Credit Support Annex (CSA) ส�ำหรับ
คูส่ ญ
ั ญาหลักของธนาคาร โดยการวางหลักประกันเป็นเงินสด
หรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เมื่อมูลค่ายุติธรรมของ
สั ญ ญามี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเกิ น กว่ า มู ล ค่ า ที่ ก� ำ หนดไว้
(Threshold)
1.3 ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา
ความเสี่ ย งของประเทศคู ่ สั ญ ญาเกิ ด จากธุ ร กรรมใน
ต่างประเทศของธนาคาร เช่นการให้สินเชื่อในต่างประเทศ
ท�ำให้ธนาคารมีความเสีย่ งของประเทศคูส่ ญ
ั ญาเพิม่ เติมจาก
ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ งในประเทศนั้ น ๆ
โดยธนาคารได้ จั ด ท� ำ กรอบการบริ ห ารและติ ด ตาม
ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่ อ ประเมิ น วั ด ผล และติ ด ตามโอกาสความสู ญ เสี ย ที่
อาจเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่
ส่งผลเสียต่อประเทศหรือธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ธนาคารมี
การบริหารความเสี่ยงของประเทศคูส่ ญ
ั ญา (Country Risk)
โดยการก�ำหนดเพดานความเสีย่ งสูงสุด (Policy Limit) และ
ก�ำหนดวงเงินการให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระ
ผูกพันแก่ประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศ (Country Limit)
เป็นสัดส่วนกับเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคาร โดยพิจารณา
จากแบบจ� ำ ลองการจั ด อั น ดั บ ความเสี่ ย งของรั ฐ บาล
(Sovereign Scorecard) ควบคู่กับการใช้การจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือภายนอก
1.4 ความเสีย่ งจากหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
หนีด้ อ้ ยคุณภาพเป็นความเสีย่ งส�ำคัญของธนาคาร เนือ่ งจาก
หากลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดย่อมท�ำให้
ธนาคารขาดรายได้จากดอกเบี้ย รวมถึงอาจสูญเสียเงินต้น
บางส่วนหรือทั้งหมด จึงกระทบต่อความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร ตลอดจนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
ณ สิน้ ปี 2561 ธนาคารมีหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (Non-Performing
Loans) ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งสิ้น 69,383 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 2.8 จากสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 64,537
ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 ในปี 2560 (ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนี้ด้อ ยคุณภาพอยู่ใ นหัว ข้อ MD&A) หนี้ด้อย
คุณภาพเหล่านี้จ�ำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรับ
โครงสร้างหนีแ้ ล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างผ่อนช�ำระตามเงือ่ นไข
ร้อยละ 75.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการเจรจาร้อยละ 2.9 กลุ่มที่
อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีร้อยละ 8.4 และกลุ่มที่อยู่ระหว่าง
บังคับคดีร้อยละ 13.6
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ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากหนี้ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ
โดยการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญให้พอเพียงกับความ
เสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมี
เงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 102,515 ล้านบาท
หรือร้อยละ 147.8 ของหนี้ด้อยคุณภาพ
1.5 ความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันที่ธนาคารมีกับลูกค้าและคู่ค้า จัดเป็นรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมี
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันในการอาวัลและการ
ค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่
ยังไม่ครบก�ำหนด และภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวมทัง้ สิน้ 81,157 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.1 จากสิน้ ปีกอ่ น)
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากภาระผูกพันนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการก�ำหนดให้ลกู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาตามภาระ
ผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงินที่กล่าวข้างต้นเป็นการให้
สินเชือ่ ประเภทหนึง่ ซึง่ จะต้องผ่านกระบวนการอนุมตั สิ นิ เชือ่
ตามปกติ ธนาคารมีการควบคุมความเสีย่ งโดยก�ำหนดเพดาน
การรับความเสี่ยงส�ำหรับลูกค้าและคู่สัญญาแต่ละราย และ
ก� ำ หนดเพดานการรั บ ความเสี่ ย งของประเทศคู ่ สั ญ ญา
(Country Risk) รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามความเสี่ ย ง โดย
การติดตามสถานการณ์และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากธุรกรรมอนุพันธ์นั้นแตกต่างจาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยทั่วไปที่ความเสียหายจะมีโอกาส
เกิดขึน้ กับคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายเดียว แต่ความเสียหายจากความเสีย่ ง
ประเภทนี้มีโอกาสเกิดขึ้ นกับคู ่สัญญาทั้ง สองฝ่ายขึ้นกับ
มูลค่าของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยด้านตลาด
โดยการวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์
นั้นธนาคารใช้แบบจ�ำลองทั้งแบบ Monte Carlo และ
Current Exposure ในการวัดความเสีย่ งของแต่ละคูส่ ญ
ั ญา
ในส่ ว นของความเสี่ ย งด้ า นตลาด ธนาคารยั ง ป้ อ งกั น
ความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives) จากความ
ผั น ผวนของราคาตลาด โดยการก� ำ หนดเพดานการรั บ
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น Value at Risk (VaR)
ค่าความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยง (Sensitivities Limits)
ซึ่งรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงของ Option ระดับผลขาดทุน
(Loss Triggers) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)

1.6 ความเสีย่ งจากการเสือ่ มค่าของมูลค่าหลักประกันประเภท
อสังหาริมทรัพย์
เนื่ อ งจากหลั ก ประกั น ของสิ น เชื่ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หากตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ บเซา
และราคาอสังหาริมทรัพย์ลดต�่ำลง ก็ย่อมจะมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหลักประกันของธนาคาร ซึ่งอาจท�ำให้ธนาคารมี
ส่วนสูญเสียเมื่อเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพสูงขึ้น ธนาคาร
จึงก�ำหนดนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกัน และ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการช�ำระหนี้ หรือซือ้
จากการขายทอดตลาดขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมุ่งหวังให้มูลค่าหลัก
ประกันและทรัพย์สินที่ได้มาจากการตีโอนช�ำระหนี้หรือ
ซือ้ จากการขายทอดตลาด (NPA) สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงตาม
สภาวะที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ส� ำ หรั บ การน� ำ มู ล ค่ า มาใช้ ใ นการ
ค�ำนวณปริมาณเงินส�ำรองให้เพียงพอรองรับความเสียหาย
และใช้ในการค�ำนวณการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคารรวม
ถึงเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารบริ ห ารความเสี่ ย งจากการเสื่ อ มค่ า ของมู ล ค่ า
หลักประกัน ด้วยการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาหลักประกันข้างต้น โดยก�ำหนดให้สินเชื่อธุรกิจที่มี
วงเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องประเมินเพื่อทบทวน
มูลค่าหลักประกันใหม่ทุก 5 ปี และส�ำหรับลูกหนี้ด้อย
คุณภาพ ก�ำหนดนโยบายให้มกี ารประเมินมูลค่าหลักประกัน
ทุก 3 ปี แต่หากต้องมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า
หลักประกัน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้มีปัญหา จะต้องมีการ
ประเมินเพือ่ สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงตามสภาวะทีเ่ ป็นปัจจุบนั
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี ส่วน NPA ก�ำหนดให้มีการประเมินมูลค่า
ทุ ก ปี ในด้ า นผู ้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ประกั น ธนาคารได้
รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้ผปู้ ระเมินราคา
ภายในส�ำหรับทุกระดับวงเงิน โดยผู้ประเมินภายในมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายงานอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มีความโปร่งใส
และป้ อ งกั น ปั ญ หาอั น อาจเกิ ด จากความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
ทั้งนี้ ธนาคารมอบหมายให้ผู้ประเมินภายในเป็นผู้ติดตาม
การเคลื่ อ นไหวของราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นท้ อ งตลาด
อย่างสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ ราคาตลาดมี
การเปลี่ ย นแปลงไปเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 20 ในรอบ 1 ปี
ให้ผู้ประเมินมูลค่าภายในของธนาคารแจ้งโดยพลัน เพื่อ
ให้ธนาคารพิจารณาทบทวนมูลค่าหลักประกันต่อไป
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2		 ความเสี่ ย งด้ า นตลาด และความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
				 ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

2.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นย่ อ มส่ ง ผลกระทบ
ต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ของธนาคาร ธุรกรรมของธนาคารที่อาจจะเกิดความเสี่ยง
จากการเปลี่ ย นแปลงค่ า ของเงิ น ตราต่ า งประเทศ มี ทั้ ง
ธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ (Proprietary Trading)
และธุรกรรมซึ่งธนาคารท�ำกับลูกค้าเกี่ยวกับการโอนเงิน
รวมทั้งการช�ำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน
ต่ า งประเทศ ท� ำ ให้ ธ นาคารอาจจะมี ฐ านะเงิ น ตรา
ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ หรือลูกหนี้สุทธิ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตรา
ต่างประเทศที่ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ ก็จะท�ำให้
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในทางตรงกันข้าม
หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ก็จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และในกรณีที่ธนาคารมีฐานะเป็นลูกหนี้สุทธิ
หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็จะท�ำให้เกิดผลก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ ย น และจะเกิ ด ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการ
ก�ำหนดเพดานการรับความเสีย่ งสูงสุดจากอัตราแลกเปลีย่ น
โดยเพดานความเสี่ยงมีทั้งประเภทที่เป็นค่าการค�ำนวณ
ทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และประเภทที่เป็น
จ�ำนวนเงิน เช่น Intra-day Position, Overnight Position
และระดับผลขาดทุน (Loss Triggers) เป็นต้น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ธนาคารมี ฐ านะเงิ น ตรา
ต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้สุทธิ เป็นจ�ำนวนเงินเทียบเท่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งสิ้น 29.92 ล้านดอลลาร์ และมีค่า VaR
เป็นจ�ำนวนเงิน 12.55 ล้านบาท
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ จ�ำแนก
เป็น 4 ประเภท คือ

• Repricing Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระยะเวลา
		ครบก�ำหนดในการปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์
		และหนี้สินไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อก�ำหนดให้
		ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ หากธนาคารมีสินทรัพย์ที่สามารถปรับ
		อัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าหนี้สิน (Positive Gap) เมื่ออัตรา
		ดอกเบี้ ย สู ง ขึ้ น ก็ จ ะท� ำ ให้ ส ่ ว นต่ า งของอั ต ราดอกเบี้ ย
		สูงขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม หากธนาคารมีสินทรัพย์
		ที่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ช้ากว่าหนี้สิน (Negative
		Gap) เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะท�ำให้ส่วนต่างของ
		อัตราดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น
•

Yield Curve Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั รา
		ดอกเบี้ ย ตามระยะเวลาครบก� ำ หนดที่ แ ตกต่ า งกั น
		เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน

• Basis Risk เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้
		ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น อยู ่ บ นอั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง ที่
		แตกต่ า งกั น เช่ น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ� ำ อั ต รา
		ดอกเบี้ ย การกู ้ ยื ม ระหว่ า งธนาคาร อั ต ราดอกเบี้ ย
		THBFIX เป็นต้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเปลี่ยนแปลง
		แตกต่ า งกั น ก็ จ ะท� ำ ให้ อั ต ราดอกเบี้ ย ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
		หนี้ สิ น ที่ อิ ง อยู ่ บ นอั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง เหล่ า นั้ น
		เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วย
•

Option Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มี Option
		แฝงอยู ่ ใ นรายการสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และรายการนอก
		งบแสดงฐานะการเงิน การใช้สิทธิตาม Option อาจจะ
		กระทบต่อการบริหารรายได้และต้นทุนของอัตราดอกเบี้ย
		ของธนาคาร เช่น เงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามระยะ
		เวลา 3 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลง
		อย่างมากและรวดเร็ว ผู้ฝากก็อาจจะถอนเงินฝากก่อน
		ระยะเวลาครบก�ำหนด ซึ่งท�ำให้ธนาคารมีต้นทุนสูงขึ้นเร็ว
		กว่าที่คาด เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการ
ก�ำหนดเพดานความเสีย่ งของฐานะในบัญชีเพือ่ การค้าและใน
บั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร โดยกิ จ กรรมในบั ญ ชี เ พื่ อ การค้ า
(Trading Book) มีเพดานการรับความเสี่ยงประเภท Value
at Risk (VaR), Basis Point Value ความอ่อนไหวต่อ Yield
Curve, Basis Risks และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Testing) ส่วนบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Banking Book) มีการ
ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงของผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย
โดยวัดเป็นร้อยละของรายได้และเงินกองทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) มีค่า VaR เป็นจ�ำนวน
เงิน 27.17 ล้านบาท ส�ำหรับบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Banking
Book) ความเสี่ยงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
เท่ากันทุกระยะเวลามีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 2,363 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคาร
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เมื่อครบก�ำหนดได้
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพย์หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีต้นทุนที่เหมาะสม
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคารนัน้ ธนาคาร
มีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยที่คณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารมีหน้าที่ดูแล
ให้การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพ
คล่องรายวัน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น รายงานฐานะ
สภาพคล่องสุทธิรายวัน ทั้งที่เป็นรายงานตามระยะเวลาคงเหลือ
ก่อนครบก�ำหนด และรายงานแบบปรับพฤติกรรม รายงานฐานะ
สภาพคล่องสุทธิของเงินตราต่างประเทศเป็นรายสกุล เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดระดับเพดานความเสีย่ งต่าง ๆ (Risk
Limit) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับ
ได้ และมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารของธนาคารให้ทราบเป็นรายวัน
ธนาคารได้จดั ท�ำการประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่องในภาวะ
วิกฤต (Stress Test) อย่างสม�่ำเสมอ ภายใต้สถานการณ์จ�ำลอง
ต่าง ๆ ทั้งที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคาร
ก�ำหนดเอง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินจะถูกน�ำมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
(Contingency Funding Plan) ซึ่งแผนดังกล่าวจะระบุแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการด้านสภาพคล่องภายใต้ภาวะ
วิกฤตไว้อย่างชัดเจน

ธนาคารมีค่าเฉลี่ย LCR ณ วันสิ้นเดือนในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เป็นร้อยละ 149 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่องอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายในการ
รักษาอัตราส่วนสภาพคล่องรายวันให้อยู่ในระดับไม่ต�่ำกว่าร้อย
ละ 20 (ค�ำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องรวมต่อเงินรับฝาก) โดย
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
ร้อยละ 25 ของเงินรับฝากรวม ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ธนาคารมีสภาพคล่อง
อยู่ในระดับเพียงพอต่อสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผล
ประกอบการ เงินกองทุน และเสถียรภาพของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น รายได้ ก�ำไร
และเงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด�ำรงอยู่ของธนาคาร อันสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ที่มีความผิดพลาด การน�ำแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสม หรือการทีธ่ นาคารไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือ
เทคโนโลยี ได้อย่างทันท่วงที
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คณะ
กรรมการธนาคารได้นำ� นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารได้ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ รวม
ถึงกระบวนการประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ อัน
ประกอบด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การน�ำแผนกลยุทธ์มา
ปรับใช้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3) การด�ำเนินการและ
ติดตามผล 4) การประเมินผลและข้อเสนอแนะ ทัง้ นีก้ ระบวนการ
จั ด ท� ำ แผนกลยุ ท ธ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถน� ำ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไปใช้ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
ในขณะที่กระบวนการประเมินและติดตามความเสี่ยงทางด้าน
กลยุทธ์มขี นึ้ เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ปัจจุบันกลุ่มงานยุทธศาสตร์ รับผิดชอบกระบวนการจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ของธนาคารเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการธนาคารและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในการก�ำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ นอกจาก
นี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมออีกด้วย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

ธนาคารได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
หรือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยอ้างอิงจากค�ำจ�ำกัดความของ
คณะกรรมการบาเซิลด้านก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (Basel II) ว่า
หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความ
ไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินงาน แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอยู่ในหัวข้อ 6)
ซึง่ ปัจจัยในการเกิดความเสีย่ งอาจจะมาจากปัจจัยทัง้ ภายในและ
ภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลงในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร
กระบวนการ ระบบงาน ผลิตภัณฑ์ ภัยธรรมชาติ จลาจล เป็นต้น
ธนาคารตระหนักว่าความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยเสีย่ ง
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากใน
การบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและมีการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา
หน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
ด้ า นการด� ำ เนิ น งานของตน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ ธ นาคารมี ก ารน� ำ มาใช้ โดยจะต้ อ งระบุ ค วามเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และก�ำหนดแผนในการ
ลดหรือป้องกันความเสีย่ งเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
เหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self Assessment - RCSA)
โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่ท�ำมา
ในรอบที่แล้ว พร้อมทั้งมีการสรุปความเสี่ยงในภาพรวมของ
ธนาคารต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น
และลดความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส�ำหรับ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญหน่วยงานจะระบุดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key
Risk Indicator – KRI) เพื่อติดตามให้แน่ใจว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้หรือให้เกิดการจัดการแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณี
ทีเ่ กิดเหตุการณ์ความเสียหายขึน้ นอกจากจะมีกระบวนการแก้ไข
อย่างเป็นระบบแล้ว ธนาคารยังท�ำการเก็บข้อมูลไว้เป็นกรณีศกึ ษา
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น ๆ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ก�ำหนดให้ต้องมีการ
ทบทวนเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ทีจ่ ะประเมินความเสีย่ งใหม่
หรือการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพและท�ำให้ความเสี่ยงเดิมมี
ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ พร้อมทัง้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเห็นชอบและก�ำหนดแผนจัดการเพื่อ
ก�ำจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว

ในปี 2561 ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เนื่องจากหลายประเทศใน
โลกร่วมถึงประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญมากเนื่องจากหากมี
การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปใช้หรือไปเปิดเผยโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความ
ปลอดภัยของตนเองและของส่วนรวม อีกทัง้ ในปีทผี่ า่ นมาสหภาพ
ยุโรปได้มกี ารออกกฎหมายให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคฉบับใหม่ (General Data Protection Regulation
-GDPR) ออกใช้ ธนาคารจึงได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มาก�ำกับ
นอกจากความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงานทีก่ ล่าวมาข้างต้น ธนาคาร
ในฐานะสถาบั น การเงิ น มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ และระเบียบข้อบังคับของหน่วย
งานทางการหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินและหน่วยงานอืน่ ๆ ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับ
และควบคุมท�ำหน้าทีใ่ นการให้คำ� แนะน�ำ ชีแ้ จง และให้ความเห็น
ในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ทางการ และระเบียบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร และมีการ
รายงานความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญต่อผู้บริหารระดับ
สูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง
ด้านกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6		 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

การรักษาชื่อเสียงขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการเงิน เนื่องจากชื่อ
เสียงขององค์กรนั้นถูกสร้างมาจากความเชื่อมั่นและความไว้ใจที่
สะสมมาเป็นเวลานาน ชื่อเสียงขององค์กรนั้นจึงได้มาไม่ง่าย แต่
สามารถถูกท�ำลายได้อย่างง่ายดาย
ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านชื่อเสียง จึง
ได้มกี ารจัดท�ำแนวทางและกระบวนการในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านชือ่ เสียง ซึง่ จะถูกน�ำไปใช้กบั ธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงิน โดยแต่ละองค์กรจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการป้องกันความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก็ตาม

075

076
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การน�ำแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงไปใช้นั้นขึ้น
อยู่กับประเภทของธุรกิจว่ามีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงมากน้อยเพียงใด บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินที่มี
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงในระดับสูงก็จำ� เป็นต้องน�ำนโยบายในการ
บริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงไปใช้ และมีกระบวนการเพือ่ จัดการ
กับความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงดังกล่าวอย่างชัดเจน ในขณะทีบ่ ริษทั ที่
มีความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงในระดับทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญ (Non-Material)
ก็ยงั คงต้องรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงหากมีเหตุการณ์ทอี่ าจส่ง
ผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงาน
สนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง มีหน้าทีร่ ะบุความเสีย่ งด้านบุคคล โดยมีการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมกับความซับซ้อนทางธุรกิจของแต่ละหน่วย
งาน มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและ
จัดท�ำรายงานเสนอผู้บริหารของธนาคาร รวมทั้งมีการปรับปรุง
และทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

ในกรณีที่มีธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
โดยเฉพาะธุรกรรมด้านสินเชื่อ ผู้บริหารจะต้องขออนุมัติการท�ำ
ธุรกรรมจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะด�ำเนินธุรกรรมนั้น
ทัง้ นี้ การรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารให้อยูภ่ ายใต้ดลุ ยพินจิ
ของประธานกรรมการบริหาร

1. People Capacity and Capability ธนาคารด�ำเนินงาน
บนพื้นฐานที่ว่า องค์กรมีอัตราก�ำลังพนักงานที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และพนักงานมีความสามารถที่เหมาะสม
กั บ ต� ำ แหน่ ง งานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารเพิ่ ม
ขอบข่ายอ�ำนาจในการตัดสินใจ ขีดความสามารถ รวม
ทั้ ง โอกาสในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน โดยอยู ่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้พนักงาน
ใช้ความสามารถและคุณค่าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

หน่วยงานการตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิน เพื่อก�ำหนดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อ
เสียงขององค์กร รวมถึงการประเมินความเสีย่ งและรายงานความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ
กรรมการบริหารของธนาคาร
7			 ความเสี่ยงด้านบุคคล

ความเสีย่ งด้านบุคคล คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กรจากการ
กระท�ำหรือละเลยไม่กระท�ำของบุคคลในองค์กร และความเสีย่ งที่
เกิ ด ขึ้ น กั บบุ ค คลในองค์ ก รจากการด� ำ เนิ น การหรื อ ละเลยไม่
ด�ำเนินการขององค์กร ซึง่ ความเสีย่ งด้านบุคคลนีส้ ามารถกระทบ
ไปถึงความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านการด�ำเนิน
งาน และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้เพราะบุคคลเป็นสินทรัพย์
ที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร
ธนาคารตระหนักว่าความเสีย่ งด้านบุคคลเป็นส่วนส�ำคัญของการ
ด�ำเนินธุรกิจ และให้ความส�ำคัญกับเรื่องความเสี่ยงด้านบุคคล
อย่างจริงจัง คณะกรรมการธนาคารจึงให้มีการก�ำหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยงด้านบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสอบทาน
สถานะความเสี่ยงโดยรวม โดยผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิด
ชอบการบริหารความเสี่ยงด้านบุคคลของหน่วยงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ และดูแลให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การประสานงานกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านบุคคล ได้มีการพิจารณา
3 ด้านหลัก ดังนี้

2. People Conduct ธนาคารด� ำ เนิ น งานบนพื้ น ฐานที่
ว่าพนักงานทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมอย่างสูงสุดและ
การตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงต่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพือ่ สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานในเชิงบวก
3. People Health and Safety ธนาคารด�ำเนินงานบน
พื้ น ฐานที่ ว ่ า ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งสภาพแวดล้ อ มใน
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยให้กบั พนักงาน โดยส่งเสริมทัง้ สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของพนักงาน
ในกรณีที่ด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านตามข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง อาจน�ำไปสู่ความเสี่ยงด้านบุคคลที่มีความรุนแรง
มากน้อยตามแต่สถานการณ์ ดังนัน้ จึงต้องมีการพิจารณาประเมิน
ความเสี่ยง ควบคุม และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญของธุรกิจธนาคาร เนือ่ งจากใน
การด�ำเนินธุรกิจ นอกจากจะต้องน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังมีกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าที่ธนาคารและพนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่อง Market Misconduct ดังนั้น ธนาคารจึงจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

สามารถในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อจะท�ำให้ธนาคาร
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจุบัน
ต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทอี่ าจทดแทนการให้บริการในรูปแบบเดิม
ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งในแง่การมีจ�ำนวนบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ที่หลากหลายและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร
ธนาคารได้มีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีใ่ ห้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้
ธนาคารยังได้มีการจัดตั้ง SCB Academy เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
วางแผนทางธุรกิจ นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรโดยแยกหน่วยงานด้านการขายและการบริการออกจาก
กัน รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง Career Path เพื่อให้ธนาคาร
สามารถด�ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานและ
ความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพือ่ เสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานและองค์กร
ส�ำหรับความเสี่ยงด้านบุคคลนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ได้นำ� กรอบการก�ำกับดูแลแบบ “แนวป้องกัน 3 ชัน้ ”
มาใช้ เช่นเดียวกันกับการบริหารความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคคลด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8		 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากธนาคาร
ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว หรื อ วางแผนระยะยาวเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อาจท�ำให้ธนาคารสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องจากไม่
สามารถปรับตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ในแง่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและระดับราคา
ตลอดจนอาจเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานและการส่ง
มอบบริการ ท�ำให้ขีดความสามารถในการท�ำก�ำไร และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของธนาคารลดลง

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่
เกี่ยวเนื่องหลากหลายมิติ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ดี ธนาคารจึงได้น�ำกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลมาใช้ อันมีองค์
ประกอบหลักคือ 1. การระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk
Identification) 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 4. การติดตามและ
การรายงานผลอย่างสม�่ำเสมอ (Monitoring and Reporting)
ทั้งนี้ ธนาคารยังตระหนักและให้ความส�ำคัญในการสร้างและยก
ระดับวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk
Culture) ผ่านกระบวนการให้ความรู้และอบรมแก่พนักงาน
การจัดการฐานข้อมูลความรู้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้ถูกต้อง
และทันสมัย การน�ำเครื่องมือตามมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการปรับปรุงกรอบ
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีอย่างสม�่ำเสมอให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีได้ทั้งใน
ระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ โดยในระดับกลยุทธ์ ธนาคาร
ได้พิจารณาถึงสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย คล่องตัวและปลอดภัย เพื่อใช้ในการสนับสนุนรูปแบบ
การให้บริการลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการข้อมูล
เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด และการบริหาร
สินเชื่อในระดับปฏิบัติการ ธนาคารพิจารณาถึงโครงสร้างองค์กร
ด้านเทคโนโลยี การจัดหาระบบและพัฒนาระบบ ความถูกต้อง
ปลอดภัยของระบบและข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ความ
สามารถของระบบงานในการรองรับปริมาณธุรกรรมจ�ำนวน
มาก รวมถึงความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบงานเมื่อเกิด
เหตุการณ์วิกฤต และการบริหารจัดการผู้ให้บริการจากภายนอก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสามารถใน
การแข่งขัน และความสามารถในการท�ำก�ำไรของธนาคาร
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ธนาคารวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่อาจส่งผลกระทบ
ในระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) และระยะยาว (ระหว่าง 3-5 ปี) เพื่อ
พัฒนามาตรการรองรับและการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านี้
อย่างทันการณ์ ตลอดจนสามารถควบคุมผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ต่อธนาคาร โดยในปี 2561 ธนาคารได้ระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ที่
ส�ำคัญ 3 ประเภท
ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture Risk)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการ
ด�ำเนินงานภายในองค์กรเพือ่ ให้สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบนั อาจก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ด้านบุคลากรและความเสีย่ งด้านดิจทิ ลั ธนาคารจึงก�ำหนดกลยุทธ์
และแผนการด�ำเนินธุรกิจด้านดิจิทัลที่ชัดเจนและเหมาะสม มี
การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง (Risk
Culture) และมีการจัดตั้ง SCB Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นยุคดิจทิ ลั ให้แก่พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงการน�ำแนวทางการท�ำงานเป็นทีม (Agile)
มาปรับปรุงกระบวนการการท�ำงานให้มีความรวดเร็ว (Speed)
เพือ่ ตอบสนองนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) และความต้องการ
ของลูกค้า (Customer Centric) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจควบคู่
กับพัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital
Disruption Risk)
ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความคาดหวัง
พฤติกรรมของลูกค้า ตลาดและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อความ
เสี่ยงด้านการด�ำเนินงานและด้านชื่อเสียงของธนาคาร ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว ธนาคารได้สร้างความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในนวัตกรรมและการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความกล้าลอง ท้าทาย เพื่อเปิด
รับนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลควบคู่กับพัฒนากระบวนการ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี (Cyber risk)

ความเสี่ยงด้านแบบจ�ำลอง (Model Risk)
ธนาคารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ก ารพั ฒ นา
แบบจ�ำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ ซึ่งอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงด้านแบบจ�ำลอง เช่น แบบจ�ำลองที่ใช้ให้ผลลัพธ์ที่
คลาดเคลื่อน หรือไม่แม่นย�ำ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
มีการน�ำแบบจ�ำลองไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ธนาคารจึงก�ำหนด
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบจ� ำ ลอง (Model Risk
Management Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและ
การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบแบบจ�ำลอง (Validation)
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 คณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน (Basel Committee on Banking Supervision:
BCBS) ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ “Basel III” ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากลในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
และการวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเมื่อเดือนธันวาคม 2553
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะเงิน
กองทุนและการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ซึง่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้น�ำมาปรับใช้กับธนาคารพาณิชย์ของไทย
เพือ่ ให้มมี าตรฐานเทียบเคียงได้กบั สถาบันการเงินในต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา
ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุน ธปท. ก�ำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ไทยต้องด�ำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ใหม่ และให้ธนาคาร
พาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้นมา
โดยให้ทยอยด�ำรงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562
นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ประกาศให้ธนาคารและธนาคารพาณิชย์
ไทยขนาดใหญ่อีก 4 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความส�ำคัญ
เชิ ง ระบบส� ำ หรั บ ประเทศไทย (Domestic Systemically
Important Banks : D-SIBs) ต้องด�ำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 เพื่อเป็นเงินกองทุน
ส่ ว นเพิ่ ม เพื่ อ รองรั บ ความเสี ย หายส� ำ หรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์
ที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency) ทั้งนี้
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมเสถียรภาพของธนาคารที่
ถูกจัดให้เป็น D-SIBs โดยให้ทยอยด�ำรงเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.5
ในปี 2562 และเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ในปี 2563

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำซึ่งรวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer)
และเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคาร

พาณิชย์ที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency)
มีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Capital Conversation Buffer)

0.625%

1.25%

1.875%

2.50%

2.50%

-

-

-

0.50%

1.00%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

5.125%

5.75%

6.375%

7.50%

8.00%

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

6.625%

7.25%

7.875%

9.00%

9.50%

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น

9.125%

9.75%

10.375%

11.50%

12.00%

เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (D-SIB Buffer)

โดยปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหลักเกณฑ์
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มด้าน Countercyclical Buffer
(CCyB) เพื่อก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องด�ำรงเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 โดย
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวถือเป็นส่วนหนึง่ ของมาตรการก�ำกับดูแลความ
เสีย่ งด้านเศรษฐกิจมหภาคและภาคสถาบัน (Macroprudential)
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับระบบ
สถาบันการเงินในการรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามช่วงวัฏจักร
สินเชือ่ ผ่านการก�ำหนดให้สถาบันการเงินทยอยสะสมเงินกองทุน
เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ในช่วงเวลาทีว่ ฏั จักรสินเชือ่ ก�ำลังอยูใ่ นขาขึน้ เพือ่ น�ำ
ไปใช้รองรับความเสียหาย รวมทั้งบรรเทาผลกระทบด้านอุปทาน
สินเชือ่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในช่วงวัฏจักรขาลง นอกจากนัน้ ยังเป็นการ
ควบคุมดูแลไม่ให้ปริมาณสินเชื่อในระบบเกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและร้อนแรงมากเกินไป
ทัง้ นี้ หากธนาคารพาณิชย์ใดไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มได้ตามที่ก�ำหนด ธนาคารพาณิชย์นั้นต้องเก็บสะสมเงิน
ก�ำไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามวิธีที่ ธปท. ก�ำหนด โดยจ�ำกัด
วิธีการจัดสรรก�ำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์นั้น เช่น การจ่าย
เงินปันผล การจ่ายโบนัสพนักงาน และการซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ส�ำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
มา ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้ใช้หลัก
เกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนตาม Basel III โดยใช้วิธีมาตรฐาน
(Standardized Approach) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ในการวัดความ
เพียงพอของเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาดส�ำหรับธุรกรรมในฐานะบัญชีเพือ่ การค้า และความเสีย่ ง
ด้านการด�ำเนินงาน ในขณะที่ธนาคารยังคงบริหาร ติดตามผล
และรายงานฐานะของเงินกองทุนผ่านกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ตลอดจนการจัดท�ำประมาณ
การความต้องการเงินกองทุนในอนาคต และการทดสอบภาวะ
วิกฤต รวมถึงยังได้มีการก�ำหนดเป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุน
ในรายงาน ICAAP เพือ่ สะท้อนเป้าหมายของเงินกองทุนต่อระดับ
ความเสี่ยงที่ต้องการ และมีการจัดส่งรายงานให้แก่ ธปท. เป็น
ประจ�ำในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่ง
เสริมบทบาทของนักลงทุนและกลไกตลาด ธนาคารยังมีการเปิด
เผยข้อมูลความเพียงพอของเงินกองทุน ปริมาณความเสี่ยง และ
การบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญตามหลักเกณฑ์ Pillar III ของ ธปท.
ทัง้ ในส่วนของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารทุกครึ่งปี
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สถานะเงินกองทุนของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
ธนาคารมียอดเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้น 348
พันล้านบาท (ร้อยละ 16.7 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ประกอบด้วย
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
จ�ำนวน 305 พันล้านบาท (ร้อยละ 14.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และ
เงินกองทุนชั้นที่สอง จ�ำนวน 43 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.1 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง) ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มียอดเงินกองทุน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 370 พันล้านบาท (ร้อยละ 17.1 ของสินทรัพย์
เสีย่ ง) โดยนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ/เงิน
กองทุนชั้นที่หนึ่ง จ�ำนวน 327 พันล้านบาท (ร้อยละ 15.1 ของ
สินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุนชั้นที่สองจ�ำนวน 44 พันล้านบาท
(ร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์เสี่ยง)
อนึ่ ง หากพิ จ ารณารวมผลก� ำ ไรส� ำ หรั บ งวดครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี
2561 ธนาคารจะมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.3 และส�ำหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ/เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.9
ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่าสถานะของเงินกองทุนในปัจจุบนั ซึง่ อยูใ่ นระดับ
ที่แข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งเกณฑ์
ปัจจุบันและที่ก�ำลังจะประกาศใช้ในอนาคต ประกอบกับการที่
ธนาคารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูง จะช่วย
ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบเชิงลบหากมีเหตุการณ์ที่
ไม่ คาดคิดเกิดขึ้นกับธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกจากนี้ ด้วยฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งก็ยังช่วยให้ธนาคาร
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและพร้อมส�ำหรับการ
เติบโตอย่างทันท่วงทีหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นใน
อนาคต
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดจากการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นอยู่ในรูปของเงินปันผลและ/หรือก�ำไรส่วนเกินทุน ส�ำหรับ
เงินปันผลเป็นผลโดยตรงจากผลประกอบการของธนาคาร หาก
ธนาคารรายงานผลประกอบการที่ดี ผู้ถือหุ้นควรจะคาดได้ว่าจะ
ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ก�ำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของธนาคารในอัตราร้อยละ 30-50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม ส่วนก�ำไรส่วนเกินทุนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงประการเดียว
คือ ราคาหุ้นของธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น ผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคาร แนวโน้มเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ

แนวโน้มเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ กระแสเงินทุนจาก
ต่างประเทศทั้งกระแสเงินทุนไหลเข้าและกระแสเงินทุนไหลออก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่อยู่ในการ
ควบคุมของธนาคารซึง่ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาธนาคารได้รายงาน
ผลประกอบการที่สอดคล้องหรือดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด
ทัง้ นีใ้ นช่วงต้นปีของแต่ละปีธนาคารจะประกาศเป้าหมายทางการ
เงิน ดังนั้น ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น คือ การที่ธนาคารอาจจะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละ
ปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งการจ่ายเงินปันผลและราคาหุ้น แต่
ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้จากการที่ธนาคารมีนโยบาย
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งมีกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะ
กลาง สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินประจ�ำปี นอกจาก
นี้ ธนาคารยังสามารถสร้างผลประกอบการซึ่งมีผลก�ำไรสูงสุด
ในกลุ่มสถาบันการเงินของไทยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันสูง และถึงแม้ว่าผลประกอบการในอดีตไม่สามารถรับ
ประกันถึงผลประกอบการในอนาคต แต่สามารถแสดงถึงสถานะ
ทางการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการก�ำหนดและด�ำเนินกลยุทธ์
ของธนาคารและคุณภาพของคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ธนาคารคาดว่า
ธนาคารจะอยูใ่ นสถานะทีพ่ ร้อมจะเผชิญกับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกได้ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ความเสีย่ งต่อผูถ้ อื หุน้ อาจเกิดขึน้ ได้จากการทีผ่ ถู้ อื หุน้
รายใหญ่ลดสัดส่วนการถือครองหุน้ ในปริมาณมากอย่างมีนยั ส�ำคัญ
และส่งผลกระทบด้านลบกับราคาหุน้ ของธนาคาร เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ 2 รายของธนาคาร มีสดั ส่วนการถือครองหุน้ ค่อนข้างมาก
เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตามธนาคารคาดว่าจะมี
ผลกระทบในระยะสัน้ เท่านัน้ เนือ่ งจากหุน้ ของธนาคารมีมลู ค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเป็นอันดับต้น ๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ ท�ำให้หนุ้ ของธนาคารเป็นหนึง่ ในหุน้ ทีม่ สี ภาพ
คล่องสูงและยังมีมลู ค่าการซือ้ ขายในระดับสูง

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร ก�ำ กั บ ค วา ม เสี่ ย ง

1. ภูมิหลัง

ธนาคารไทยพาณิชย์ด�ำเนินกิจการมากว่า 100 ปี ก็ต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีพอควร ในระยะหลังฝ่ายจัดการได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น (Risk Management
Committee หรือ RMC) มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธาน
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 คณะกรรมการธนาคาร
ได้อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง (Risk Oversight
Committee หรือ ROC) ขึ้น มีนายเกริก วณิกกุล เป็นประธาน
และมีนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการรวม 4 คน ต่อมา
ในตอนปลายปีได้มีการแต่งตั้ง นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งรวมเป็น 5 คน
2. ภารกิจ

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง มีภารกิจดังต่อไปนี้
2.1 ก�ำกับดูแลระบบและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งผ่านเรื่องมา
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กลัน่ กรอง ให้คำ� แนะน�ำ
และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธนาคาร
2.2 ก�ำกับดูแลเรื่องสร้างกรอบความคิดในเรื่องความเสี่ยง (Risk
Conceptual Framework) ที่เหมาะสม โดยจ�ำแนกและ
แจกแจงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเภท
ทีม่ คี วามกระชับชัดเจน ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจ โดยจัดให้
มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนด้วย
2.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง (Risk
Culture) ขึ้นในการบริหารจัดการธนาคาร ทั้งใน Front
Office, Middle Office และ Back Office โดยที่ให้อยู่ใน
ระดับทีพ่ อเพียงแต่ไม่ดงึ รัง้ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ
ของธนาคาร

3. การด�ำเนินงานที่ผ่านมา

(1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561)
คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งได้ ป ระชุ ม หารื อ กั น 8 ครั้ ง
นอกจากงานการกลั่ น กรองตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงได้ริเริ่ม
สร้างเสริมเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 Risk Matrix Statement
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่าควรจ�ำแนก
ความเสี่ยงออกเป็น 5 ความเสี่ยงหลัก ซึ่งประกอบด้วย
Strategic Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, Market
Risk และ Operational Risk เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ของ
Basel II+III ที่ เ ป็ น ฐานในการก� ำ กั บ สถาบั น การเงิ น
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส� ำ หรั บ People Risk,
Reputational Risk และ Technology Risk ที่มีอยู่เดิมนั้น
จะถูกจ�ำแนกอยู่ใต้หัวข้อ Operational Risk โดยไม่ได้
หมายความว่าความส�ำคัญในการบริหารจัดการจะลดน้อย
ลงไป เมื่อท�ำเช่นนี้แล้ว ในเบื้องต้นจะมีความชัดเจนว่า
ในแต่ละความเสี่ยงจะมี Capital Consumption หรือไม่
เพียงใด
ใน Risk Matrix Statement จะบอกชัดเจนว่าเหตุใดเราจึง
Identify ความเสีย่ งนัน้ ขึน้ มา จะวัดกันอย่างไร (Measurement)
จะควบคุ ม หรื อ ลดความเสี่ ย งอย่ า งไร ใช้ เ ทคนิ ค อะไร
(Control & Mitigation) และจะติดตามดูแลกันอย่างไร
(Monitoring) กระบวนการตัง้ ค�ำถามเช่นนีจ้ ะท�ำให้ธนาคาร
มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
แต่ละประเภท
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3.2 Risk Appetite Statement และ Risk Profile
ระบบของธนาคารนั้นมี Risk Appetite Statement และ
Risk Profile อยู่แล้ว คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ได้ ด� ำ เนิ น การทบทวน (Review) นโยบายความเสี่ ย ง
ต่ า ง ๆ ที่ ธ นาคารเห็ น ว่ า เป็ น จุ ด ที่ เ หมาะสมทั้ ง ในด้ า น
เสถี ย รภาพและประสิ ท ธิ ผ ล เมื่ อ งานนี้ ส� ำ เร็ จ ลงแล้ ว
ก็จะมีตาราง (Template) ที่เข้าใจได้ง่าย น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
ในเรือ่ งของความเสีย่ งระหว่างการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
ในแต่ละช่วงเวลาของรอบบัญชีในแต่ละปี
3.3 Non-Retail Credit Process (End-to-End)
เนื่องจากสินเชื่อรายใหญ่มีสัดส่วนประมาณ 39% ของ
สินเชื่อทั้งหมด และธนาคารก็ประสบกับปัญหาในเรื่องนี้
อยู ่ บ ้ า งเหมื อ นกั บ ธนาคารอื่ น ๆ จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงเข้าไปดู จนได้ผลลัพธ์มี
การปรับปรุงกระบวนการในการให้สินเชื่อรายใหญ่ เพื่อให้
กระบวนการกระชับและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (Clear
accountability) ในล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ Pre-credit
stage, Credit approval & disbursement stage และ
Post-credit stage เรือ่ งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้เห็นชอบด้วยแล้ว เชื่อว่ากระบวนการนี้จะสร้างความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ส่วนใน Retail
Credit Process นัน้ ก็ตงั้ ใจไว้วา่ จะมีการทบทวนให้ครบถ้วน
ในปี 2562 ต่อไป
3.4 Governance
คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งเห็ น ว่ า ธนาคารจะมี ทั้ ง
เสถียรภาพและประสิทธิภาพในการหารายได้ จ�ำเป็นที่จะ
ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งและรั บ กั น ของพั น ธกิ จ
(Mission) การจัดองค์กร (Organization) กระบวนการต่าง ๆ
(Process) และท้ายที่สุดบุคลากรที่ทั้งมีความสามารถและ
เหมาะสม (People) คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งจึงเสนอ
ให้ธนาคารปรับปรุง 2 เรื่อง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธนาคารแล้ว

ประการแรก สมควรยกฐานะของ Chief Risk Officer ขึน้ มา
เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร เข้ า มาอยู ่ ใ นคณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง
ในปัจจุบัน คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงจึงประกอบ
ด้วยสมาชิก 5 คน เพิ่มเติมจาก 4 คน ดังกล่าวมาข้างต้น
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 Chief Risk Officer ก็จะมี
ฐานะและเสี ย งดั ง มากขึ้ น ในการเสนอความเห็ น ของตน
ต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็น
ผู้บริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในธนาคาร ซึ่งต่างจาก
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลกรอบ
ความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ (Risk Framework) แต่ไม่ได้เข้าไป
ให้ความเห็นในการให้สินเชื่อแต่ละราย หรือด�ำเนินการอื่น
เป็นงานประจ�ำทั่วไปของธนาคาร
ประการที่สอง ด้วยในระยะหลังมีข่าวปรากฏอยู่บ้างว่ามี
ข้อมูลลูกค้ารัว่ ไหลหรือมีการเจาะระบบได้ขอ้ มูลของธนาคาร
บางแห่ ง ไป โดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ คณะกรรมการก� ำ กั บ
ความเสี่ ย งจึ ง เสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง Information Risk
Management Unit ขึน้ โดยก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และโครงสร้างให้ชัดเจนมีความรับผิดชอบแน่นอนมากขึ้น
แต่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานที่ท�ำหน้าที่ท�ำนองนี้
อยู่แล้ว ซึ่งไม่เป็นการสร้างค่าใช้จ่ายขึน้ มาใหม่โดยไม่จำ� เป็น
และคณะกรรมการธนาคารก็ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
4. แผนงานในปี 2562

กรอบในการท� ำ งาน คณะกรรมการจะมุ ่ ง เน้ น ในการสร้ า ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินให้มคี วามแข็งแกร่ง เพือ่ ทีจ่ ะรักษาผลประโยชน์ระยะ
ยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ฝากเงิน หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เพื่อ
รักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงินในฐานะที่ธนาคาร
เป็นธนาคารที่มีความส�ำคัญต่อระบบ

(นายเกริก วณิกกุล)

ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
รายงานความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์
รายงานคณะกรรมการกิจการเพื่ อสังคม

084
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รา ย งา น ค วา ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ธ นา คา ร ไท ย พา ณิ ชย์

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการผนวกแนวคิดด้านความยัง่ ยืนเข้าไป
เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้นดุลยภาพ
ในการบริหารจัดครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย การเจริญ
เติบโตขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
สังคม ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน
ของธนาคารนั้น ตั้งอยู่บนรากฐานของการสร้างความเจริญและ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการให้บริการทางการเงินที่
หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมให้
ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และมีความรู้
ในการบริหารจัดการเงินทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ คง ตลอดจนสร้าง
คุณค่าเพิ่มและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อ
มุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ตามวิสัยทัศน์ของ
ธนาคาร ทั้งนี้การก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านความ
ยัง่ ยืนดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลัน่ กรองและพิจารณาถึงปัจจัย
ส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของอุตสาหกรรมการ
เงินการธนาคารไทยรวมถึงสอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืน
ภายใต้บริบทของสังคมโลกด้วย

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 ธนาคารก�ำหนดเนื้อหา
บนพื้นฐานการด�ำเนินงานของธนาคารและประเด็นส�ำคัญที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญทั้งสิ้น 20 ประเด็น โดยธนาคาร
น�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แบบ
ทางเลือกหลัก (Core) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมของ
กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector Supplement)
มาเป็นกรอบในการจัดท�ำรายงาน รวมถึงน�ำเสนอต้นทุนเพื่อ
แสดงคุณค่าทั้ง 6 ด้านตามแนวทาง Integrated Reporting (IR)
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระที่น่าเชื่อถือ เป็น
ผู้ให้ความเชื่อมั่นอย่างจ�ำกัดต่อเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นส�ำหรับ
ข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน
ปี 2561 โดยสังเขป ดังนี้

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2561
มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่การเป็น…
ผู้ให้บริการทางการเงิน
ที่ลูกค้าเลือก

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ห่วงใยพนักงาน

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งสู่การเป็น…
องค์กรที่ดําเนินธุรกิจ
อย่างรัดกุม

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานกำกับดูแล

• รายไดจากการดำเนินงาน
สุทธิ 138.2 พันลานบาท
• กำไรสุทธิ 40,068 ลานบาท
• อัตราผลตอบแทน
ผูถือหุน 10.8%
• อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย 1.3%

• จำนวนธุรกรรมผานสาขา และ
•
ชองทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเปน 8.5 ลาน
และ 78.6 ลานรายการ
• จำนวนผูใชบริการ SCB EASY
ประมาณ 9 ลานราย และระดับ
•
ความพึงพอใจ Net Promoter
Score (NPS) อยูที่ 80
(ชวงคะแนน 0-100 คะแนน)
• ความพึงพอใจของลูกคาตอ
•
เครือขายสาขา TRI*M Index เทากับ
100 เทียบกับเปาหมาย 98 คะแนน
(ชวงคะแนน 66-134 คะแนน)
• ความพึงพอใจของลูกคาตอศูนย
•
บริการลูกคาคอลเซ็นเตอร eQ Index
เทากับ 90 เทียบกับเปาหมาย 92
คะแนน (ชวงคะแนน 0-100 คะแนน)
• ความพึงพอใจของลูกคาตอภาพรวม
ธนาคาร Net Promoter Score (NPS)
เทากับ 63 (ชวงคะแนน 0-100 คะแนน)

ผลการประเมินสุขภาพองคกร
(Organizational Health
Index: OHI) เทากับ 85%
เทียบกับเปาหมาย 86%
จำนวนฝกอบรมพนักงานเฉลี่ย
เทากับ 71 ชั่วโมง/พนักงาน
เทียบกับเปาหมาย 40
ชั่วโมง/พนักงาน
พนักงานหมุนเวียนไปยัง
ตำแหนงงานใหมภายในองคกร
มากกวา 900 คน เทียบกับ
เปาหมาย 2,000 คน
อัตราการขาดงานของพนักงาน
เทากับ 0.90% เทียบกับ
เปาหมาย 1.00%

• การใชพลังงานทั้งหมด 50,215
เมกะวัตต-ชั่วโมง
• ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
Scope 1 และ Scope 2
คิดเปน 21 และ 20,406 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ตามลำดับ
• จำนวนบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
มากกวา 2,400 บัญชี
• จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของ
พนักงานคิดเปน 25,095 ชั่วโมง

• รักษาระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว”
จากการประเมินการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการไทย
• รักษาระดับ 100 คะแนน
จากการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผูถือหุนโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินดานความยั่งยืนของธนาคาร สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ รายงานความยั่งยืนประจำป 2561

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ สั ง ค ม

ธนาคารไทยพาณิชย์ด�ำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทยมายาวนาน
โดยธนาคารได้ ร ่ ว มพั ฒ นาสั ง คมไทยอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ เ ป้ า
หมายหลัก 3 มิติ คือ การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรม
จิตอาสา และได้ก�ำหนดให้หน่วยงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
และมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นให้ แ ต่ ล ะโครงการ
หรือกิจกรรมด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดขยายผล
ได้ในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร
ในการเป็นธนาคารทีน่ า่ ชืน่ ชมทีส่ ดุ (The Most Admired Bank)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจ�ำปี 2561 ในกลุ่มดัชนีโลก (World
Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index)
โดยอยูใ่ นล�ำดับที่ 6 ของโลก ในหมวดธุรกิจธนาคาร สะท้อนถึงความ
มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดด้านความยัง่ ยืน ทีค่ ำ� นึงถึง
การเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) 5 เป้าหมาย อันได้แก่ เป้าหมายที่
1. ขจัดความยากจน ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
4. รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
9. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริม
การปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ก้าวสู่ สมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices-DJSI)

อันดับที่

6

ของโลก
ในธุรกิจธนาคาร

การดําเนินงานของหน่วยงานกิจกรรม
เพื่ อสั งคมและมูลนิธิสยามกัมมาจล สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 6 เป้าหมาย

085
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เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และให้ความส�ำคัญกับการ
ร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างแท้จริง คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อ
สังคม ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 4 ท่าน มีบทบาทในการ
ก�ำกับดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะ และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและวางกรอบการด�ำเนินงานด้านกิจกรรม
เพื่อสังคมของธนาคาร
2. ก� ำ หนดนโยบายในการท� ำ งานและประสานไปยั ง มู ล นิ ธิ
สยามกัมมาจล
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณส�ำหรับโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ส�ำหรับธนาคารและมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมของธนาคารมีบทบาทส�ำคัญใน
ฐานะผูก้ ำ� หนดนโยบาย วางกรอบการด�ำเนินงาน จัดสรรทรัพยากร
และงบประมาณภายใต้เป้าหมายหลักดังกล่าวข้างต้น โดยก�ำหนด
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามผลการด�ำเนิน
งานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
ตลอดจนสามารถน� ำ ไปต่ อ ยอดขยายผลได้ และรายงานให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายทราบในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจ�ำปี
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวางต่อไป
ด้านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ธนาคารมุ่งเน้นกิจกรรม
หรื อ โครงการที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสาขา
วิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาทัว่ ไป

การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
ที่ จ ะต้ อ งเติ บ โตเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศชาติ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญ
เรื่ อ งการช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนในสั ง คม ไม่ ว ่ า
จะเป็นคุณภาพชีวิตพื้นฐาน หรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ผู้เดือดร้อนหรือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ โดยด�ำเนินการ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมจิ ต อาสาในหมู ่ พ นั ก งาน
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งนอกจากจะได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
แล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้ใกล้ชิดและ
ช่วยส่งเสริมให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
รู้จักการแบ่งเวลา ฝึกความเสียสละ ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการ
ท�ำงานเป็นทีม และฝึกภาวะผูน้ ำ� ได้เรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์
แปลกใหม่ ที่ ส ามารถน� ำ กลั บ มาประยุ ก ต์ ใช้ แ ละพั ฒ นาการ
ท�ำงานให้ดขี นึ้ ได้และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาลงในจิตใจของพนักงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารจ�ำนวน 670 คน ได้ร่วม
สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” ด้วย โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 3 ประเภท
ไม่วา่ จะเป็น จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบตั ิ และจิตอาสาเฉพาะ
กิจ ตามพระราโชบายในการทีส่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มีการประชุม
ทั้งหมด 7 ครั้ง สาระส�ำคัญของการประชุมมุ่งเน้นในเรื่อง การ
พัฒนาเยาวชน การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญตามแนวทางหลักการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

การพิ จารณาเรื่องที่สําคัญในปี 2561 ตามแนวทาง
การดําเนินงานกิจกรรมเพื่ อสั งคมของธนาคาร
พั ฒนาเยาวชน
และส่ งเสริมการเรียนรู้
> โครงการสนับสนุนและพั ฒนาเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับสํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
> โครงการผู้นําเพื่ อการพั ฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(CONNEXT ED) ระยะที่ 2 บนพื้ นที่นวัตกรรม
> โครงการ U.REKA สนับสนุนความร่วมมือการพั ฒนาด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงระหว่าง Digital Ventures และ
มหาวิทยาลัย
> การขยายผลการดําเนินงานโครงการพั ฒนา
องค์กรระดับจังหวัดเพื่ อพั ฒนาพลเมืองเยาวชน

การพั ฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่ งแวดล้อม
> การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ อการพั ฒนาโครงการวิจย
ั และพั ฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artiﬁcial Intelligence) โดยร่วมกับ
สถาบันวิทยสิริเมธี

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

การพั ฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จากการที่ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ธนาคาร
ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้
โครงการ Junior Science Talent Program – SCB (JSTP – SCB)
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามระดั บ การศึ ก ษา
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ ยาวชนที่ มี ศั ก ยภาพ
เข้าสู่ระดับการศึกษาสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกาย
และพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งการสนับสนุนเป็น
2 ประเภท คือ
(i) กระบวนการบ่ ม เพาะศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Enrichment
Program) ที่จะช่วยให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเข้า
กระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยมีระยะเวลาการสนับสนุน 10 ปี และเพิ่มโอกาสให้
เยาวชนที่มีศักยภาพกว่า 200 คน

โครงการผูน้ ำ� เพือ่ การพัฒนาการศึกษาทีย่ งั่ ยืน (CONNEXT ED)
ระยะที่ 2 บนพื้นที่นวัตกรรม
เป็นโครงการต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2559 ที่ธนาคารได้สนับสนุน
และเข้าร่วมโครงการของประชารัฐในการขับเคลือ่ นประเทศภาย
ใต้โครงการการศึกษาพืน้ ฐานและพัฒนาผูน้ ำ� ร่วมกับอีก 11 บริษทั
ที่ก�ำหนดเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพคน โดยในระยะที่ 2 ของโครงการ ธนาคาร
ได้นำ� บทเรียนความส�ำเร็จของการท�ำงานในช่วงทีผ่ า่ นมาของการ
ท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและโรงเรียนที่ธนาคาร
ดูแลในโครงการ CONNEXT ED ระยะที่ 1 ไปขยายผลในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ ระยอง สตูล) เพื่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ
ผ่านกลไกพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู โดยจะท�ำงานร่วมกับ
เขตพื้นที่ศึกษานิเทศก์ ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ขับเคลื่อนโดย
พนักงานจิตอาสาที่สมัครเป็น School Partner จ�ำนวน 45 คน
จะท�ำงานกับโรงเรียน 50 โรงเรียน เป็นการท�ำงานแบบต่อเนื่อง
จนถึงปี 2565 เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดโรงเรียนแกนน�ำ
เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
อย่างน้อยอีก 200 โรงเรียน

(ii) การให้ ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส� ำ หรั บ เยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scholarship Program) โดยมีระยะเวลาการสนับสนุน
8 ปี และส่งเสริมเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพจ�ำนวน 25 คน

การสร้างความร่วมมือเพื่ อผลักดันการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อผลลัพธ์ท่ีดีต่อเยาวชน

> ไทยพาณิชย์
> สํ านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
> มูลนิธิสยามกัมมาจล
> กระทรวงศึกษาธิการ
> กองทุนสื่ อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
> จังหวัดศรีสะเกษ

เป้าหมายการทํางาน
1. ปรับกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียน
2. เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชากรทั้งจังหวัด
3. ปลดล็อคนโยบาย 5 ด้าน
-

การจัดการเรียนรู้
สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล
บุคคลากร
งบประมาณ

ผลลัพธ์ต่อเยาวชน
1. มีทักษะการคิด
2. มีความรู้
3. มีทักษะการทํางาน
4. มีทักษะชีวิต
5. มีทักษะการเรียนรู้
และ ICT
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โครงการ U.REKA สนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีขนั้ สูงระหว่าง Digital Ventures และมหาวิทยาลัย
โครงการ U.REKA เป็นโครงการทีบ่ ริษทั Digital Ventures จ�ำกัด
ริเริ่ม สร้างกระบวนการและ Platform ในการแข่งขันโดย
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยมุ่งหวังที่จะ
จุดประกายให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาเกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนาทางด้าน Deep Technology รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (ในฐานะผู้ท�ำวิจัย) และภาคธุรกิจ
(เป็นผู้ให้โจทย์และให้ค�ำปรึกษา) โดยสร้างงานวิจัยจากโจทย์จริง

จากภาคธุรกิจที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมเพือ่ สร้าง Startup ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านดิจติ อลของประเทศไทย
โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 8 สถาบัน รวม 65
ทีม โดยทีมที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาซึ่งจะถูกจ่ายตามความก้าวหน้าของโครงการ
(Progressive Research Fund) จนถึงการสนับสนุนด้านเงิน
ลงทุนและการพัฒนาเป็น Startup ที่มีความพร้อมในการออกสู่
ตลาดส�ำหรับทีมที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนความร่วมมือในการพั ฒนาด้าน
เทคโนโลยีขั้นสู ง (Deep Technology) เพื่ อสร้างงานวิจัยที่ใช้ได้จริง
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การขยายผลการด� ำ เนิ น งานโครงการพั ฒ นาองค์ ก รระดั บ
จังหวัดเพื่อพัฒนาพลเมืองเยาวชน
เนื่องด้วยมูลนิธิสยามกัมมาจลมีพันธกิจในการด�ำเนินงานพัฒนา
เยาวชน และเพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนเป็นไป
อย่างยัง่ ยืน จึงมีแนวคิดสร้างกลไกพัฒนาเยาวชนในระดับจังหวัด
ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาพลเมือง
เยาวชน (The Young Active Citizen)” ซึ่งโครงการนี้ได้ด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลัก 2
ประการ คือ 1) พัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government
Organization) ให้เป็นกลไกพัฒนาเยาวชนในระดับจังหวัด และ
2) พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส�ำนึกความ
เป็นพลเมือง ผ่านการท�ำโครงการเพื่อชุมชน (Community
Project) ซึ่งด�ำเนินการใน 6 จังหวัด คือ น่าน ล�ำพูน ศรีสะเกษ

Baker Mckenzie

ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการพั ฒนาองค์กรระดับจังหวัด

6

จังหวัดที่ดําเนินโครงการ

จํานวนเยาวชนที่
ผ่านการพั ฒนาศักยภาพ

1,681
1

24%

ของเยาวชนทํากิจกรรม
เพื่ อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนที่สามารถจัดตั้งธุรกิจเพื่ อสังคม

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

สมุทรสงคราม สงขลา และสตูล โดยการร่วมสนับสนุนงบประมาณ
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จากการด�ำเนินงานท�ำให้ได้องค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ ที กั ษะในการ
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาเยาวชน 6 แห่ง ได้
พัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้วจ�ำนวน 1,681 คน ในจ�ำนวนนี้พบ
ว่าเยาวชนยังคงท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวน 24%
และมีเยาวชนจาก 1 ชุมชนที่สามารถจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมได้

ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการพัฒนาเยาวชนในแนวทางใหม่ทสี่ ง่ เสริม
ให้เยาวชนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะและลักษณะนิสัย (Character) ใน พ.ศ. 2561-2562
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้เข้ามาขยายผลการ
ด�ำเนินงานโครงการ รวม 9 จังหวัด ซึง่ จังหวัดทีเ่ พิม่ เข้ามาคือ ตาก
สุราษฎร์ธานี และตรัง

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนความร่วมมือในการพั ฒนาโครงการวิจัย
และพั ฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artiﬁcial Intelligence) อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
โครงการ Neuro Computational Intelligence
for Neuro Cognitive Disorders Laboratory
เพื่ อสร้างเครื่องมือวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ที่มีความรวดเร็ว แม่นยํา และมีค่าใช้จ่ายตํ่า

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

VISTEC
Vidyasirimedhi Institute
of Science and Technology
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจโรคอัลไซเมอร์
และการเตรียมพร้อมสําหรับการรักษาและการป้องกันก่อนที่อาการจะลุกลาม

การพั ฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เพือ่ การพัฒนาโครงการวิจยั และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) โดยร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ภายใต้ชื่อโครงการ
Neuro Computational Intelligence for Neuro Cognitive
Disorders Laboratory (NN Laboratory) โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างเครือ่ งมือวินจิ ฉัยโรคอัลไซเมอร์ทมี่ คี วามรวดเร็ว แม่นย�ำ
และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยต�่ ำ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ถึ ง การรั ก ษาได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ อย่างไรก็ตามการตรวจพบโรคอัลไซเมอร์ในระยะ
เริ่มแรกจะช่วยเรื่องการเตรียมพร้อมส�ำหรับการรักษาและการ
ป้องกันก่อนที่อาการจะลุกลาม ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนทั้ง
2 สถาบันข้างต้น เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เรื่องคลื่นไฟฟ้าสมองนี้จะเป็นจุดเชื่อมของการน�ำเอาองค์ความ
รู้และผลวิจัยทางด้าน Data Science และปัญญาประดิษฐ์ของ
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์
ใช้ด้านการสาธารณสุข น�ำไปสู่การน�ำไปใช้จริงที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมในวงกว้าง
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นอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขแล้ว ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง
และขยายเป็นวงกว้าง เช่น
โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลากว่ า 20 ปี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ร ่ ว มกั บ
สภากาชาดไทยในการจัดหาและส่งมอบโลหิตเพื่อน�ำไปช่วย
ชีวติ ผูป้ ว่ ย โดยได้สง่ มอบปริมาณโลหิตไปแล้วกว่า 440 ล้านซีซี
หรือคิดเป็น 3.3 ล้านชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ธนาคาร
นับเป็นสถาบันการเงินที่สามารถส่งมอบปริมาณโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทยเพื่อน�ำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากที่สุด และยังคง
ช่วยรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนช่วยกันท�ำความดีด้วยการ
บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำ โดยในปี 2561 ธนาคารได้ส่งมอบยอด
บริจาคโลหิตจ�ำนวน 60.5 ล้านซีซี ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยได้ 453,750 คน
และมีจิตอาสาที่เป็นบุคคลทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต 151,250
คน ซึ่งมาจากการจัดและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

• ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคาร 32 ครั้ง (8 แห่ง
•
•
•
•

ทุก 3 เดือน)
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ภาคบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
12 จังหวัด
สนับสนุนหน่วยรถเคลื่อนที่ ที่ธนาคารจัดสร้างให้ จ�ำนวน
10 คัน
สนับสนุนกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกและกิจกรรมพิเศษ
16 จังหวัด
ประชาสัมพันธ์ สร้างและขยายเครือข่าย สร้างการรับรู้
สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริจาคโลหิต

ยอดบริจาคโลหิตตลอดกว่า 20 ปี (หน่วย: ซีซี)

440,000,000
ผลสํ าเร็จในการดําเนินโครงการปี 2561
ยอดบริจาคโลหิตในปี 2561 (หน่วย: ซีซี)

60,500,000
จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์

>450,000

จํานวนผู้บริจาคโลหิต

>150,000

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

จํานวนเครือข่ายผู้เผยแพร่โครงการมะเร็งท่อนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100

199

63

4,350

โรงพยาบาล

โรงเรียน

จํานวนตําบลในจังหวัดของแก่น
ที่ผู้นําชุมชนเป็นเครือข่ายผู้เผยแพร่

ประชาชน

1,540

4.7

จํานวนเงินบริจาคที่ได้จากการระดมทุน
ช่วยโครงการผ่าตัดมะเร็งท่อนํา้ ดี (ล้านบาท)

จํานวนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
จาก 134 สาขา

โครงการ มะเร็งท่อน�้ำดี
เนื่องจากในแต่ ล ะปี คนไทยเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง ท่ อ น�ำ้ ดี
สูงถึงปี ล ะ 20,000 คน โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประชาชนใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และมี จ� ำ นวนคนที่ เ ป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย ง
ต่อโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีถงึ 6 ล้านคนต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วม
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักเรื่อง “การป้องกันโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี” ผ่านการจัดท�ำ
สือ่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างกลุม่ เครือข่ายช่วยเผยแพร่โครงการ
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ สร้างการรับรู้ ตระหนัก เข้าใจ เปลี่ยน
พฤติ ก รรม ลดปั ญ หาการเกิ ด โรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง
ท่อน�้ำดี ด้วยการท�ำกิจกรรมออกหน่วยคัดกรอง โดยให้พนักงาน
ธนาคารมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ความรูแ้ ก่ประชาชน รวมถึงช่วย
สนับสนุนการระดมทุน และสมทบทุนเพื่อช่วยโครงการฯ โดยใน
ปี 2561 โครงการสามารถส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้าง
เครือข่ายผู้เผยแพร่และรณรงค์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ พนักงานธนาคาร 1,540 คน ประชาชน 4,350 คน สถาบัน
การศึกษา 63 โรงเรียน โรงพยาบาล 100 แห่ง และผู้น�ำชุมชน
199 ต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น

ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นด�ำเนินงานเรื่องการพัฒนาเยาวชน
และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนเป็ น หลั ก อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ควบคู ่ กั บ การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมจิ ต อาสาด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ แ ก่
พนั ก งาน นอกจากนี้ ธนาคารยั ง มุ ่ ง แสวงหาพั น ธมิ ต รทาง
ธุ ร กิ จ และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางสั ง คมที่ มี อุ ด มการณ์ ใ น
การด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมร่วมกัน เพือ่ ใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และจุดแข็งของแต่ละองค์กรมา
ร่ ว มส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กั น และกั น ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาส
เพิ่ ม ศั ก ยภาพ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ให้ ส ามารถต่ อ ยอด ขยายผล สร้ า งประโยชน์ สู ่ สั ง คมอย่ า ง
กว้างขวางและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับสากล
อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
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รา ย งา น กา ร ป ฏิ บั ติ ตา ม ห ลั ก กา ร ก�ำ กั บ ดู แล กิ จ กา ร
ป ระ จ�ำ ปี 2 5 6 1
คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งให้ธนาคาร
มีระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม
ตลอดจนหน่วยงานก�ำกับดูแล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ธนาคารภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อให้ธนาคารและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารเชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะสามารถ
ยกระดับคุณภาพการด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแลกิจการของ
ธนาคารเป็ น ไปตามหลั ก การการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ เ ป็ น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้รับรางวัลการปฏิบัติตาม

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืน
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
ประจําปี 2561
ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)
และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets Index)
โดยคะแนนของธนาคาร

อยู่อันดับที่

6

หมวดธุรกิจธนาคาร

ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ

“ดีเลิศ”
ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจําปี 2561 ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปี
ตั้งแต่ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับคะแนนประเมินในระดับ

100

คะแนน

จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
โดยได้รับคะแนน 99-100 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความยัง่ ยืนของกิจการทีส่ ำ� คัญ
ต่างๆ ดังนี้

•

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกความยั่งยืน (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ประจ�ำปี 2561 ในกลุ่มดัชนีโลก
(World Index) และกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets
Index) โดยคะแนนของธนาคารอยูอ่ นั ดับที่ 6 หมวดธุรกิจธนาคาร

•

ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ใน
โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2561 ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 14 ปี ตัง้ แต่ปี 2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•

ได้รบั คะแนนประเมินในระดับ 100 คะแนน จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
จากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย โดยได้ รั บ คะแนน 99-100
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552
นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารได้น�ำประกาศ
ธรรมาภิบาลสถาบันการเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ปี 2560 หรือ CG Code ทีอ่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร และเห็นควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
การน�ำ CG Code มาปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้
เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการธนาคารแล้ว
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคารและด�ำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
นโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลธนาคารในฐานะธนาคาร
พาณิ ช ย์ แ ละบริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยมี เ ป้ า หมายที่ จ ะมุ ่ ง ไปสู ่
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการในระดับสากล ซึ่งนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารได้ก�ำหนดหลักการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ไว้ดังนี้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณของทั้งธนาคาร
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งปลายปี 2559
คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของธนาคาร และ
เห็นชอบให้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ
ธนาคารดังนี้

•

วิสัยทัศน์: เป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The
Most Admired Bank” โดยก� ำ หนดเป้ า หมายที่ จ ะบรรลุ
วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า วภายในปี 2563 ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ ก� ำ หนด
เป้าหมายส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
		 o ลูกค้า (Customers) ธนาคารเป็นผู้ให้บริการทาง
การเงินที่ลูกค้าเลือก (Most PREFERRED Partner)
		 o พนักงาน (Employees) ธนาคารเป็นองค์กรที่ห่วงใย
พนักงาน (Most CARING Employer)
		 o ผู้ถือหุ้น (Shareholders) ธนาคารเป็นองค์กรที่ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน (Most SUSTAINABLE
RETURN Company)
		 o สังคม (Society) ธนาคารเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมมากที่สุด (Most RESPONSIBLE Corporate Citizen)
		 o หน่วยงานดูแล (Regulators) ธนาคารเป็นองค์กรที่
ด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม (Most PRUDENT Bank)

•

พันธกิจ: มุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารครบวงจรที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย (the Best Universal Bank in Thailand) โดย
มุง่ เน้นการให้บริการในตลาดการเงินและกลุม่ ลูกค้าหลัก ด้วยการ
ใช้ประโยชน์อย่างสุดสุดจากเครือข่ายของกลุม่ ธนาคารและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเต็มที่

•

ค่านิยมหลัก: ค่านิยมหลักของธนาคาร (iSCB) ประกอบ
ด้วย นวัตกรรมน�ำหน้า (Innovation) สร้างคุณค่าสูส่ งั คม (Social
Responsibility) ลูกค้าต้องมาก่อน (Customer Focus) และ
สร้างองค์กร คือสร้างคน (Buiding our People)
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคาร และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยได้มีการทบทวนล่าสุดในปี 2561

2

โครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคาร มี ก ารก� ำ หนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธนาคารและกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
โครงสร้างของคณะกรรมการ การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง การแยกต�ำแหน่งและบทบาท
หน้าที่ระหว่างนายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ การวางแผนพัฒนาเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน
3

สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน และด้านสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4

การควบคุมภายใน ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ควบคุมภายใน โดยให้ความส�ำคัญต่อมาตรการด้านการควบคุม
ภายใน อาทิ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและ
พนักงาน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยนโยบายการก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ” รวมถึงธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดย
มุง่ หวังให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมัน่
และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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การก�ำกับดูแลกิจการปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี สามารถสรุปได้ในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้
สิทธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารอย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
(เว็บไซต์ธนาคาร เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของธนาคาร เช่น การจ่ายเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนดจ� ำ นวนเงินค่า
สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับธนาคารและหนังสือบริคณห์สนธิ
การอนุมัติรายการพิเศษ (เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละเรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกันธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเต็มที่
โดยจะไม่ดำ� เนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.scb.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ” “สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ธนาคารได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195
ในวันที่ 5 เมษายน 2561 และในระหว่างปีธนาคารไม่มีการ
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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ธนาคารมี น โยบายให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาแต่ละเรือ่ งตาม
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบ
วาระการประชุมได้โดยง่าย โดยธนาคารได้เผยแพร่หนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เอกสารประกอบการประชุม
และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารในวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน) โดยธนาคาร
ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคารเป็นผู้
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรายงานประจ�ำปี 2560 (ในรูป
แบบ CD ROM) ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในวันที่ 14 มีนาคม
2561 (ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย วัน เวลา
สถานที่ประชุม (พร้อมแผนที่และวิธีการเดินทาง) รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
รวมถึง ได้ลงประกาศทางหนัง สือ พิม พ์ร ายวันฉบับภาษาไทย
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และได้ด�ำเนินการอื่นใดตามที่
กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งธนาคารยังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มี
ความประสงค์จะรับรายงานประจ�ำปี 2560 ที่เป็นรูปเล่มก่อน
การประชุม โดยติดต่อขอรับที่เลขานุการบริษัท
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ธนาคารให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
ไม่ปิดกั้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามหรือ
ข้อสงสัยได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตามทีแ่ จ้งไว้บนเว็บไซต์
ของธนาคาร ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ไปยัง
company_secretary@scb.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ธนาคารมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
นักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารมีการ
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจาก
นี้ ธนาคารยังได้ตดิ ต่อนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษทั จัดการกองทุน
และ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้อ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้า
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ธนาคารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดการประชุมใน
วันและเวลาท�ำการ และก�ำหนดสถานที่จัดประชุมที่ส�ำนักงาน
ใหญ่ของธนาคารเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ธนาคารเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมอากร
แสตมป์ส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดจุดลงทะเบียนแยก
ตามประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา ผูถ้ อื หุน้ นิตบิ คุ คล และ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบริษทั จัดการกองทุนหรือ Custodian โดยมีการลง
ทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้ง
จัดท�ำและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่
มีบาร์โค้ดเดียวกันกับบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในห้องประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้
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ระหว่ า งการประชุ ม นายกกรรมการ (ประธานกรรมการ)
ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบ
15 คน (จากกรรมการทั้งหมด 15 คน) ซึ่งรวมถึงประธานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม
แก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
รวมถึ ง ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ต่ า งมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
1 หุ้นต่อ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารจึงเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงเฉพาะบัตรของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้กระท�ำอย่างเปิดเผยโดยใช้ระบบบาร์โค้ด
เพื่อประมวลผลและรายงานคะแนนเสียง และธนาคารได้จัดให้มี
ตัวแทนของส�ำนักงานกฎหมายอิสระ ได้แก่ บริษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด เป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ
การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับคะแนนและการรายงานคะแนน
เสียงในการประชุม ส่งผลให้ธนาคารสามารถรายงานผลคะแนน
เสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และโปร่งใส และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ธนาคารมีการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบสือ่
หลายประเภทร่วมกัน ซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบ
รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
ในรอบปี 2560 และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานปี 2561 ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรือ่ งต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และได้มีการตอบค�ำถาม
รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันชี้แจงและตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่
จดบันทึกรายงานการประชุมและผลการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ นอกจากนี้ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ
เพิ่ม แก้ไขวาระการประชุม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม
รวมถึงไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไป
จากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในวันประชุม นอกจากนี้ ธนาคารได้จัด
ส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารในวันที่ 19 เมษายน
2561 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
สาระส�ำคัญของค�ำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม และค�ำ
ชีแ้ จงของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ มติทปี่ ระชุม
พร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ
1.2 การจ่ายเงินปันผล
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินรวม โดยธนาคารจะพิจารณาถึง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจ่าย
เงินปันผลในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรอง
ตามกฎหมายและการกันส�ำรองอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ธนาคารต้องไม่มผี ลขาดทุนสะสมและสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้
เพียงพอตามที่กฎหมายก�ำหนดและเพียงพอส�ำหรับความจ�ำเป็น
ทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและเงินปันผลประจ�ำปีภายใน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล (แล้วแต่กรณี) โดยในการเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล
ธนาคารได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราและจ�ำนวน
เงินที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้พิจารณาอย่างเหมาะสม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2560 ให้กบั
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารในอัตราหุ้นละ
5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 43.3 ของก�ำไรสุทธิปี 2560 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลสรุปได้ดังนี้
1

ธนาคารได้จ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุม คณะ
กรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดย
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 (23 วัน
นับจากวันทีค่ ณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล) และ
2

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
หุ้นละ 4.00 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญของธนาคารเมือ่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (28 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)
1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เปิดเผยประวัติย่อของ
กรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เช่น อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ าร
ท�ำงาน การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
และบริษัททั่วไป วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยในปีที่ผ่านมา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของธนาคาร ทั้งนี้
ในกรณีทเี่ ป็นการเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ธนาคารได้เปิดเผย
นิยามกรรมการอิสระตามที่ธนาคารก�ำหนดไว้ พร้อมระบุข้อมูล
อื่นเพิ่มเติม เช่น การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคาร หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน
และในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระของธนาคาร
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกปี จะมีกรรมการของ
ธนาคารทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการที่
ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 6 คน ซึง่ ธนาคาร
ได้เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็น
รายบุคคล เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการ
ได้โดยอิสระไม่จ�ำเป็นต้องเลือกทั้งคณะ และในการประมวล
ผลการลงคะแนนเสียง ธนาคารได้จดั เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพือ่ ตรวจนับคะแนน
เช่นเดียวกันกับวาระอืน่ รวมทัง้ ได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุม
โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
เลือกตัง้ กรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1.4 การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคารซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น กรรมการธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
อาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งจะ
ก�ำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ย
เลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลกรรมการ
และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดย
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนื่ ๆ รวมทัง้ ยังได้คำ� นึง
ถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจเป็นปัจจัยประกอบเพิ่มเติมด้วย
1.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ธนาคารไม่มีการกระท�ำใดที่เป็นการปิดกั้นการสื่อสารระหว่าง
กันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่าง
กันได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดส�ำเนาบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารได้ทกี่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือ หุ้นรายย่อ ย ผู้ถือ หุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ภายใต้ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของธนาคาร ทั้งนี้ หลักการที่ธนาคารใช้ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีรายละเอียด
ตามทีป่ รากฏในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้หวั ข้อ “เกีย่ วกับ
SCB” “การก�ำกับดูแลกิจการ” “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
“สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการและค�ำถามเป็นการล่วงหน้า
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่
พิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ
ค�ำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายถึง
เลขานุการบริษทั หรืออีเมล์ไปยัง company_secretary@scb.co.th
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะ
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
กลับไปยังผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ รับทราบ โดยในกรณีที่
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะมีการ
บรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ธนาคารเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ รายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการ และค�ำถามเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิน้ งวดบัญชีของ
ธนาคาร คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อบุคคล หรือค�ำถามใดมายังธนาคาร
2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ธนาคารได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จ�ำนวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบ
ที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและ
เอกสารทีธ่ นาคารก�ำหนดส�ำหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและ
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มิได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแน่นอนไปพร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้มกี ารเสนอทางเลือกให้แก่
ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แทน ธนาคารได้เสนอรายชือ่ กรรมการอิสระของธนาคาร จ�ำนวน
2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งธนาคารได้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือก
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตาม
รายชือ่ ทีเ่ สนอหรือบุคคลอืน่ ตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเห็นสมควร นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จาก
เว็บไซต์ของธนาคาร
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ธนาคารได้ใช้บตั รลง
คะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกวาระและเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�ำหรับผู้ถอื หุ้นทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยได้จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้
ธนาคารมีการใช้ระบบบาร์โค้ดและเครือ่ ง PDA เป็นเครือ่ งมือช่วย
ในการนับคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อให้กระบวนการ
นับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจ
สอบได้ โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแี้ จงวิธกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียง
และหลักเกณฑ์การนับคะแนนก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม อีกทัง้ ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมแล้ว
ธนาคารยังได้ขอให้ผู้ถือหุ้นน�ำส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด
คืนให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.4 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ (ตามที่
ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัททุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ

รายงานดังกล่าวและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว
ไปยังนายกกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 นอกจากนีธ้ นาคารได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุม
ดูแลการท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะองค์กรที่มีขนาดใหญ่เป็นล�ำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่มีประวัติอันยาวนาน ธนาคาร
จึงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 โดย
สาระส�ำคัญของการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคารสามารถ
สรุปได้ดังนี้
		

ลูกค้า

ธนาคารมุ ่ ง ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ซึ่ ง ครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก ส่ ว นของ
สังคมไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุม่ ได้อย่างครบถ้วนผ่านสาขาของธนาคาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการให้บริการโดยตรงอื่น ๆ
อาทิ ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง ศูนย์บริการ
ลูกค้า เป็นต้น โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักคือการท�ำหน้าทีเ่ ป็นคูค่ ดิ ด้าน
การเงินส�ำหรับลูกค้าผ่านบริการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ผลิตภัณฑ์ทลี่ ำ�้ สมัยที่
ดีทสี่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพเป็นเลิศภายใต้การด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
ที่ดี พร้อมกับการปกป้องรักษาความปลอดภัย รวมทั้งรักษา
ความลับข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด
นอกจากมีมาตรฐานที่ดีและการปกป้องรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งรักษาความลับข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด ธนาคารยัง
ปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้แก่พนักงานโดยการก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานรับรู้และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และน�ำมาปฏิบัติจริงในการท�ำงาน ธนาคารได้มีการส�ำรวจความ
คิดเห็นของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ โดยธนาคารได้รับผลคะแนน
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นล�ำดับต้น ๆ อย่างต่อเนือ่ งเสมอ
มา นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้เน้นย�ำ้ ให้พนักงานให้บริการ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยธนาคารได้สื่อสาร
และให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Market Conduct อย่างทั่วถึง
รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วย
			

พนักงาน

ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบุคลากรคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและส�ำคัญทีส่ ดุ
ต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมทั้งดูแล
และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของธนาคารทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดย
มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถของพนักงาน สร้างเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท�ำงานและมีความพร้อมที่จะรับมือกับความ
ท้าทายต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตร Design Thinking
for Innovation, Digital Transformation, Mindset Change
Management เป็นต้น
ธนาคารมี ก ารก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนของพนั ก งานที่
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยเน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม
ธนาคารได้ประยุกต์ใช้หลักการของ Balance Scorecard เพื่อ
เป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน โดยพิจารณามุมมอง 3 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์
ด้านสุขภาพองค์กร และด้านผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารมีหน้าทีร่ ว่ มกันรับผิดชอบเป้าหมาย
ของธนาคาร (Bank KPIs) รวมถึงต้องบรรลุเป้าหมายของหน่วย
งาน (Business Unit KPIs) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบและเชือ่ ม
โยงมาเป็นตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเหมาะสมส�ำหรับ
พนักงาน (Individual KPIs) พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ส�ำเร็จในงานที่มอบหมาย และธนาคารได้มีนโยบายการก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนโดย
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่างานมาบริหารจัดการ อีกทั้งยัง
มีการส�ำรวจค่าตอบแทนเทียบกับสถาบันการเงินชั้น น�ำและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน อี ก ทั้ ง ธนาคารได้ จั ด ให้ มี
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดแี ละสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานโดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา
การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ สินเชื่อ
ต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
ธนาคารเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เพศ อายุ ศาสนา หรือภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนให้สทิ ธิพนักงาน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ดังที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งในส่วนของการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังตระหนักถึงการเคารพและ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน โดยพนักงานทุกคน
มีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารให้
พ้นจากการน�ำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการ
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นด้วย
นอกเหนือจากนัน้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารส�ำรวจความคิดเห็นของ
พนักงานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกว่าธนาคารมีความแข็งแรงในการ
ด�ำเนินงานในปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในอนาคตในระดับใด ซึ่งผลการส�ำรวจสุขภาพขององค์กร
ประจ�ำปี 2561 พบว่าธนาคารจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของ
องค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเชื่อ
ว่าการดูแลพนักงานให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้าง
สมดุลในชีวิตการท�ำงานจะเป็นรากฐานที่ช่วยเกื้อหนุนให้องค์กร
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ผู้ถือหุ้น

กิจการของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานของเงินทุนที่แข็งแกร่งจาก
ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานที่ดีและเป็น
ที่ยอมรับ ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ
สร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในระยะยาว
			 สังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมตามหลั ก
บรรษัทภิบาลควบคูไ่ ปกับการยึดมัน่ ในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ธนาคารได้สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานและ
ก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ จึงมุ่งด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรม และส่ง
เสริมให้พนักงานมีจิตอาสา โดยสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
สร้างโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ ขณะ
เดียวกันธนาคารยังมุง่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้น
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีความรับผิดชอบควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างความรูท้ างการเงินทีถ่ กู ต้อง ทัง้ นี้ ธนาคารได้
ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ห่างไกลและขาด
ความรูใ้ นการบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้อง อีกทัง้ ธนาคารยังยึด
มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดูแลด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้าและภาคส่วนอื่น ๆ ในกิจกรรมอาสาสมัคร
ธนาคารได้สร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงานใน
การดูแลเอาใจใส่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ขวด
พลาสติกอันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งธนาคารจะ
ขยายผลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีในวงกว้าง

			 หน่วยงานก�ำกับดูแล

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละโปร่งใส ด�ำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ทั้งในด้านแนวปฏิบัติการให้บริการ
(Market Conduct) และนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้เกิด
สังคมไร้เงินสด นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว มีการพัฒนาขีดความสามารถโดย
รวมขององค์กรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจความเสีย่ ง และพร้อมรับมือ
กับความไม่แน่นอนและการเปลีย่ นแปลง เพือ่ สร้างการเติบโตและ
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน
			 คู่ค้า

ธนาคารมีการด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งมี
กระบวนการการประเมินและการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้
บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้
การประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ นอกจาก
ปัจจัยในเรื่องคุณภาพ ราคา การบริการ ความน่าเชื่อถือ ธนาคาร
ยังให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานจริยธรรมของคู่ค้าด้วย ธนาคารจะไม่เลือกหรือยอมรับ
และเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ค้ารายใดที่พบว่ามีประวัติหรือเกี่ยวข้อง
กับการคอร์รปั ชัน ธนาคารจึงได้ประกาศใช้ “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ
(SCB Supplier Code of Conduct)” เพื่อให้คู่ค้าของธนาคาร
น�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ โดยธนาคารสนับสนุนให้คคู่ า้ ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีก
ทัง้ ธนาคารยังได้พฒ
ั นากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว ผ่านการ
สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�ำเนิน
การสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่คู่ค้าผ่านกิจกรรม Vendor
Communication Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และก�ำหนด
ให้คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบและน�ำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

			 คู่แข่งทางการค้า

ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม
และความโปร่งใส รวมถึงการด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ให้ไว้ตอ่ คู่
แข่งทางการค้าด้วยความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ ให้ความเคารพ
ต่อผลประโยชน์ตอ่ คูแ่ ข่ง และไม่ปฏิบตั ติ นในลักษณะขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
เพื่อที่ให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
			 เจ้าหนี้

ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกันและการบริหารเงิน
ทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง
แข็งแกร่ง และมีความพร้อมที่จะช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หากมี
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารมี
นโยบายในการแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็วเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลและความรับผิดชอบ
ต่อเจ้าหนี้ โดยธนาคารมุ่งมั่นในการช�ำระคืนหนี้และช�ำระเงิน
ใด ๆ ให้แก่เจ้าหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารได้ระบุประเด็น
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนตามแนวทางระดับสากล GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แบบ
ทางเลือกหลัก (Core) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ของกลุม่ ธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector Supplement)
มาเป็นกรอบในการจัดท�ำรายงาน รวมถึงน�ำเสนอต้นทุนเพื่อ
แสดงคุณค่าทั้ง 6 ด้านตามแนวทาง Integrated Reporting
(IR) โดยมีผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญทั้งสิ้น
20 ประเด็น ดังนี้ 1) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) การปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน 3) การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศักยภาพของชุมชน 4) สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน 5) ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ 6) การก�ำกับดูแลกิจการ 7) การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความ
รับผิดชอบ 8) การก�ำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
9) การต่อต้านคอร์รัปชันและติดสินบน 10) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 11) การเข้าถึงบริการทางการเงินและส่งเสริมความ
รู้ทางการเงิน 12) การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
13) การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร 14) เทคโนโลยีดิจิทัล
15) การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 16) ผลิตภัณฑ์

และการให้บริการ/การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 17) การ
ขยายฐานลูกค้า 18) ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบปฏิบัติ
การดิจิทัล 19) วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และ 20) การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร/การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้
รายละเอียดของแต่ละประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ สามารถดูราย
ละเอียดได้ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561
3.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยธนาคาร
เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน
การไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance
of Corruption and Bribery) ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนี้จะต้อง
ได้ใบรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีการต่ออายุใบรับรอง
ทุก 3 ปี โดยการต่ออายุในแต่ละครัง้ ต้องมีการจัดท�ำแบบประเมิน
ตนเองในเรือ่ งมาตรฐานการต่อต้านคอร์รปั ชันซึง่ ถือเป็นมาตรฐาน
ที่เข้มงวด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้รับการ
รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตออกไปอีก 3 ปี
ธนาคารมีการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนส�ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดั บ ทราบและตระหนั ก รู ้ ใ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและน� ำ
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมผ่านระบบ E-Learning เรื่องการ
ป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน เป็นต้น
ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ พ นั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า เรี ย นและผ่ า น
บททดสอบ ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดให้พนักงานต้องทบทวนความรู้
ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอโดยมีก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
3. ในปี 2561 ธนาคารได้ประกาศนโยบายงดการรับหรือการให้
ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ และป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
ได้ขอความร่วมมืองดการรับหรือการให้ของขวัญในทุกเทศกาล
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4. ธนาคารได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของธนาคาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ใบแจ้งยอดรายการบัตร
เครดิต เป็นต้น รวมทั้งได้ส่งเสริมหลักการนี้ไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็น
ผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ให้รว่ มน�ำหลักการ
และแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อการขยายผลออกสู่สังคม โดย
ธนาคารได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCB (SCB Supplier
Code of Conduct)” ขึ้นเพื่อให้คู่ค้าของธนาคารน�ำไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป
5. ธนาคารได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการ
กระท�ำที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน
เช่น Whistleblower เป็นต้น พร้อมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้อง
มีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ และก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลเพือ่ ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอ
และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคาร
3.3 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ สามารถติดต่อกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของธนาคารได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อผ่านพนักงานสาขาหรือเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการธุรกิจ
สัมพันธ์ที่ดูแล รวมทั้งการติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2777-7777 หรือสามารถท�ำเป็นหนังสือถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นี้ ธนาคารมีการบันทึก การติดตามงาน และ
การตอบกลับภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด นอกจากนีธ้ นาคารยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญใน
การก�ำหนดมาตรการแก้ไขและก�ำกับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของลูกค้าให้แล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาทีก่ ำ� หนดอย่างเหมาะสม โดยธนาคารมีการสือ่ สารกรอบเวลา
ในการด�ำเนินงานบริการ (Service Level Agreement หรือ SLA)
ให้ลูกค้ารับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร

พนักงาน
ธนาคารได้เปิดช่องทางในการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน และการ
รายงานการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง โดย
พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรื่อง
ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต
หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้โดยตรง
นอกจากนี้ยังสามารถด�ำเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

•

Whistleblower Policy จัดเป็นนโยบายส�ำหรับการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของ
ธนาคาร การกระท�ำทีอ่ าจสร้างความเสียหายให้กบั ลูกค้าและ
กลุ ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง กรณี ที่ พ นั ก งานผู ้
ร้ อ งเรี ย นอาจไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของธนาคาร โดยพนักงาน
สามารถรายงานเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ห ลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th)
ทางจดหมายส่งไปที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900
หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000)
ซึ่งจะมีการรายงานสรุปผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

•

HR Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-4444
		 ซึ่งเป็นช่องทางส�ำหรับพนักงานในการสอบถามเกี่ยวกับ
		 การว่าจ้างหรือผลประโยชน์ รวมถึงเสนอความคิดเห็นใน
		 เรื่องต่าง ๆ เป็นการทั่วไป
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับของพนักงานผูแ้ จ้งหรือผู้
ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการ
ร้องเรียนโดยธนาคารจะมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานอิสระเพื่อท�ำ
หน้าที่สืบสวนเรื่องร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งหากพบ
ว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้

•

พนักงานเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชีช้ อ่ ง
		 ทางการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารก�ำหนด
		 โดยพนักงานสามารถแสดงความประสงค์ไม่แสดงตนได้
		 และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ
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•

คณะท�ำงานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
		 ในเบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับพนักงาน
		 ผู้แจ้งรับทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

•

		
		
		
		

คณะท� ำ งานรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ง ต่ อ เรื่ อ งที่ พ บว่ า มี มู ล
ความผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนตามระเบี ย บธนาคาร หรื อ ส่ ง เรื่ อ งให้
หน่ ว ยงานการป้ อ งกั น อาชญากรรมทางการเงิ น และ
ความปลอดภัยด�ำเนินการต่อไป

ทัง้ นี้ เมือ่ ธนาคารได้รบั เรือ่ งร้องเรียน ธนาคารจะไม่เปิดเผยแหล่ง
ข้อมูลหากมีขอ้ สงสัยว่าจะส่งผลกระทบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยจะรักษา
ความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ส�ำหรับเปิดรับ
แจ้งข้อร้องเรียน ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อ
ถึงคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้แก่

เลขานุการบริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งานผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาล ชั้น 21 โซนเอ
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4210
โทรสาร : 0-2937-7931
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
company_secretary@scb.co.th

ในการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
อืน่ ๆ ทีก่ ล่าวข้างต้น ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
งานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ โดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้
น�ำไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลต่อนักลงทุนของธนาคารไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ
ชัดเจน และทันเวลา
2) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารจะต้องกระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3)  	ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของธนาคาร
4)  	ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร หรือถือได้วา่ มีความส�ำคัญต่อผูล้ งทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคาร
จะด� ำ เนิ น การเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะโดยทั น ที ผ ่ า นทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ก�ำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ต่อหน่วยงานทางการ ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน รวมถึงได้มีการ
ก�ำหนดช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปิดเผย
งบการเงินประจ�ำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จะด�ำเนินการ
ภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชีของธนาคาร การเปิดเผย
งบการเงินแต่ละไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
แล้ว จะด�ำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบไตรมาส โดย
ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบ
ด้วยเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีช่ ดั เจนและสามารถเข้าใจ
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
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นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานทางการ
ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารยังได้จัด
กิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) และเชิญ
สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารเพื่อน�ำเสนอเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ขา่ ว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
นอกจากนีน้ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารก�ำหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ
และผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครอง
หลักทรัพย์ของธนาคารโดยกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานการถือครองหุ้นสามัญของ
กรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

ส�ำหรับปี 2561 หน่วยงานนักลงทุนสัมพั นธ์ มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่ อเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
แก่นักลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม
การเข้าพบโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หรือการประชุมผ่านโทรศัพท์
(Conference Call)

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อนักลงทุนให้มีความ
ถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมประชุมกับ
นักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์
ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
บริษัทจัดการกองทุน ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ได้ให้ความส�ำคัญในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่าง
สม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ SCB” “นักลงทุน
สัมพันธ์” “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” และผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

จํานวนครั้ง
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การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4

การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน
(Investor Conference)

4

การเดินทางพบนักลงทุนต่างประเทศ
(Global Roadshow)

4.2 นักลงทุนสัมพันธ์

2

นักลงทุนสัมพั นธ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-4358
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
investor.relations@scb.co.th
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
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4.3 ผู้สอบบัญชี

4.4 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
ของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง การไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือมีการท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยั ง ได้ พิ จ ารณาก� ำ หนดจ� ำ นวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ใ น
แต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะน� ำ เสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละก� ำ หนดค่ า สอบบั ญ ชี ใ นการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

ธนาคารมุ ่ ง ด� ำ เนิ น การให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคาร
เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code) ซึ่งออกโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่
ธนาคารยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดและค�ำชี้แจงดังนี้

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารมีค่าใช้จ่ายจาก
การสอบบัญชีจ�ำนวน 30.8 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารและ
บริษทั ย่อยของธนาคารมีคา่ ตอบแทนของงานบริการอืน่ นอกเหนือ
จากการสอบบัญชี ดังนี้

•
•
•
•

การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของทางการ ได้แก่ การตรวจสอบ
รายงานทางการ และการตรวจสอบการด�ำรงเงินกองทุน
อตามระดับความเสี่ยง
การตรวจสอบศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการด้านภาษี
การสอบทานมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
(บริษัทประกัน)

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นมีจ�ำนวน 29.3 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2561
มีการช�ำระไปในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจ�ำนวน 6.6 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 22.7 ล้านบาท จะด�ำเนินการช�ำระในปี 2562

1

คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยต้องมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 17 คน โดยธนาคารเห็นว่า เป็นจ�ำนวน
ที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของธนาคารที่ขยายตัว มีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วท�ำให้ธนาคารมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีกรรมการ
ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2

โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยควรแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของธนาคารได้อย่างชัดเจน - รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ใช้
ค�ำว่า Nominees นัน้ เป็น Custodian ของนักลงทุนต่างประเทศ
ซึ่งโดยทั่วไปนักลงทุนต่างประเทศจะตั้งตัวแทนท�ำหน้าที่เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แก่ตน ซึ่งเป็นการด�ำเนินการที่เป็นปกติ
จึงเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร
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3

ควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้น
ของธนาคารที่ตนถืออยู่อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อ
ขาย – ธนาคารยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ธนาคารได้มีการก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงาน ระเบียบการควบคุมการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระเบียบเรื่องการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยการถือ
ครองหลักทรัพย์ธนาคารของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ธนาคาร
(Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการธนาคารทัง้ 17 คนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 1 คน และเพศชายจ�ำนวน 16 คน ซึ่งเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูห้ ลากหลายทัง้ ด้านการธนาคาร การบัญชี
และการเงิน การจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง การพัฒนาสังคม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่
ล้วนเป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร สามารถสรุปได้ดงั นี้

•

กรรมการอิสระ* จ�ำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.94)
ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก วณิกกุล ดร. ทวีศักดิ์
กออนั น ตกู ล นายเอกกมล คี รี วั ฒ น์ นายวี ร ะวงค์
จิ ต ต์ มิ ต รภาพ นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ และ ดร.พสุ
เดชะรินทร์

•

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 3 คน
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.64) ได้แก่ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายอาทิตย์ นันทวิทยา และนายอรพงศ์ เทียนเงิน

•

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 29.41) ได้ แ ก่ พล.อ.อ. สถิ ต ย์ พ งษ์ สุ ข วิ ม ล
พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายประภาศ คงเอียด และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 17 คน จากจ�ำนวน
กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ 17 คน ทั้งนี้
ธนาคารได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อายุ เพศ และคุณสมบัติส�ำคัญอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและสอดคล้อง
กับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความสมดุลขององค์ประกอบที่มี
ความหลากหลายดังกล่าว

รายนามกรรมการธนาคารและจ� ำ นวนปี ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1

* “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระของธนาคารที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.10/2561 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งข้อห้ามกรรมการอิสระไม่ให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 นี้ ถือเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนฯ ซึ่งก�ำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ตารางที่ 1 กรรมการธนาคาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
			
ชื่อ
ต�ำแหน่ง		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		 จ�ำนวนปีที่ด�ำรง
						
เป็นกรรมการ		 ต�ำแหน่งกรรมการ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 มีนาคม 2527
						
2 ตุลาคม 2535
								
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
10 ธันวาคม 2542
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และ
4 เมษายน 2556
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 5 เมษายน 2559
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
				
และกรรมการบริหาร
5. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และประธาน
1 พฤศจิกายน 2558
				
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
5 เมษายน 2559
				
เทคโนโลยี
7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรม
21 มกราคม 2545
				
เพื่อสังคม และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ และกรรมการสรรหา
13 มิถุนายน 2561
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม		13 มิถุนายน 2561
10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 เมษายน 2554
11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 19 ตุลาคม 2561
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
5 มิถุนายน 2561
				
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
				
และกรรมการเทคโนโลยี
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
22 กันยายน 2557
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการ กรรมการสรรหา
25 พฤศจิกายน 2558
				
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
				
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
15. นายประภาศ คงเอียด
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม 4 กรกฎาคม 2561
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
2 เมษายน 2558
				
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
				
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
				
กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการ
				
ก�ำกับความเสี่ยง
17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ และกรรมการเทคโนโลยี		5 เมษายน 2561

ครัง้ ที่ 1: 7 ปี (ปี 2527-2534)
ครั้งที่ 2: 26 ปี 3 เดือน
(ปี 2535 – ปัจจุบัน)
19 ปี 1 เดือน
5 ปี 9 เดือน
2 ปี 9 เดือน
3 ปี 2 เดือน
2 ปี 9 เดือน
16 ปี 11 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
7 ปี 9 เดือน
2 เดือน
7 เดือน
4 ปี 3 เดือน
3 ปี 1 เดือน
6 เดือน			
3 ปี 9 เดือน

9 เดือน
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5.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการธนาคารจะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
โดยกรรมการซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ จะเป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไร
ก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก
นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ควรเกินกว่า 9 ปี ซึ่งในรอบปี 2561 มีกรรมการอิสระที่มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งครบ 9 ปีได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
ธนาคาร 2 คนได้แก่ ดร.กุลภัทรา สิโรดม (ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการเมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2561) และคุ ณ หญิ ง ชฎา
วัฒนศิริธรรม (ออกจากต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2561)
ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี 6 คณะได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ก�ำหนดให้
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร
5.3 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ธนาคารได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่งและอ�ำนาจหน้าที่ของนายก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ การก�ำกับดูแล และความโปร่งใสของการด�ำเนินงาน
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นายกกรรมการ

นายกกรรมการของธนาคารเป็ น กรรมการอิ ส ระและไม่ เ ป็ น
บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานประจ�ำของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยก

หน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารงาน โดยนายกกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มวี าระการประชุมทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์
องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�ำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
และทันการณ์ เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติ
ทีป่ ระชุมมีความชัดเจน พร้อมให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้นายกกรรมการยังมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแล
ให้การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ไว้ เช่น เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร การท�ำ
หน้าที่ของกรรมการ และแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูง
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อก�ำกับดูแลงานของคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการดูแลให้การด�ำเนินการ
ของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของ
ธนาคาร ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของธนาคารและสอดคล้อง
กับพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามค่านิยมหลักของธนาคาร โดยประธาน
กรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการบริ ห ารกิ จ การของ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนิน
งานทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั แต่งตัง้
จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.4 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
อืน่ ของกรรมการธนาคาร รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน
โดยก�ำหนดให้กรรมการธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท (ธนาคารไทยพาณิชย์
และบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่
ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และยังก�ำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการ และทีป่ รึกษาของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามประกาศเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินที่ก�ำหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธนาคารยังได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติภายในส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
โดยให้กรรมการธนาคารแจ้งการรับต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทและ
องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ โดยเลขานุการบริษทั จะท�ำหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคน
เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ทัง้ นี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทอื่นของกรรมการธนาคารที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรรมการคนใดที่
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนรวมกันเกิน 5 บริษทั (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) และ
ไม่มีกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร (ตั้งแต่
ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐาน
จริยธรรมที่สูงที่สุดและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
คณะกรรมการธนาคารมี ภ ารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยั ง มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง อ� ำ นาจอนุ มั ติ ต ามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร เช่น การก�ำหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินส�ำหรับธนาคาร
โดยในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการธนาคารได้ มี ก าร
พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของธนาคารซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการธนาคารยังมีความรับผิดชอบ
ในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวน
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร การวางโครงสร้างและก�ำหนดกระบวนการเพือ่
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับและตรวจสอบ และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวน
โครงสร้างและกระบวนการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหาร
และพนักงานยังมุ่งที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้
หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี 2) การรักษาผลประโยชน์ รวมถึงภาพลักษณ์ เกียรติภมู ิ
ชื่อเสียงและคุณธรรมอันดีงาม 3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 5) การรักษาความลับของข้อมูล
6) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 7) การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายของอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง 8) การต่อต้านการคอร์รปั ชัน 9) การพนัน
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การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด 10) การให้และการรับของ
ขวัญ ของก�ำนัล และการเลี้ยงรับรอง 11) ทรัพย์สินขององค์กร
12) การท�ำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก 13) การคุกคาม และ
14) Whistleblower โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
จรรยาบรรณธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ ธุรกิจ
ของธนาคาร ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้คณะกรรมการยังอนุมัติจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการใหม่ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ ซึง่ ได้บรรจุจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ในคูม่ อื กรรมการ
ใหม่ เพือ่ ให้กรรมการใหม่ถอื ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ธนาคารยังก�ำหนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ของธนาคารลงนามรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดจรรยาบรรณ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
และจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ ปรากฎในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภาย
ใต้หัวข้อจรรยาบรรณ
5.6 คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
5.6.1 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้มี คณะกรรมการชุ ดย่ อยเพื่อ
ช่ ว ยกลั่ น กรองและก� ำ กั บ ดู แ ลงานเฉพาะด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง สิ้ น
6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยคณะกรรมการก�ำกับความ
เสีย่ งและคณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ งั้
ขึน้ ใหม่ในปี 2561 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลธนาคาร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในกฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะและในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนดวันประชุมของแต่ละ
คณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะปรากฏอยู ่ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะ ตามที่ แ สดงไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.scb.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตร สรุปได้ดังนี้

•

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการดูแล
ให้การด�ำเนินการของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวม
ถึงระเบียบของธนาคาร ตลอดจนด�ำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะ

กรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบหลักในการ
พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา ยกเว้นงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ/หรือ
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของธนาคารที่จะเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
รวมถึงพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งอืน่ ๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจทีก่ ำ� หนดไว้
โดยคณะกรรมการธนาคารและในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
(ประธานกรรมการบริหาร) นายกานต์ ตระกูลฮุน (กรรมการ
อิ ส ระ) นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ (กรรมการอิ ส ระ) และ
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ทัง้ นี้ กรรมการบริหารแต่ละคนจะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการ
บริหารปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อท�ำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามหลัก
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และการบริ ห ารความเสี่ ย ง เช่ น
การสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล การสอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตาม
ให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของทางการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวม
ถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบยั ง มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการ
เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการธนาคารเพื่อขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารยังท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประกอบ
ด้วย นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
นายเอกกมล คีรวี ฒ
ั น์ และ ดร. พสุ เดชะรินทร์ โดยกรรมการตรวจ
สอบทุกคนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คนทีจ่ บการศึกษาด้านบัญชี-การเงิน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารและเสนอแนะค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2) สรรหาผู้บริหารระดับสูง
และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ และ 3) ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
ดูแลงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลตาม
กฎหมายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ อี นื่ ๆ โดยมีรายละเอียดตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล มีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน
(ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ) พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ (กรรมการอิสระ) และ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละ
คนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปรากฏตาม
รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำ
คณะกรรมการธนาคารเกี่ ย วกั บ กรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
เสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวม
ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประเมินว่านโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการด�ำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสีย่ ง และสถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรที่
ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ และ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการ
ธนาคารในการปลูกฝัง Risk Culture ทั่วทั้งองค์กร และก�ำกับ
ให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ มีความเห็นหรือมีสว่ นร่วมในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุด
ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือ Chief Risk Officer
ธนาคารก�ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ำกับความ
เสี่ยงมีความเป็นอิสระ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงมีจ�ำนวน 5 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ นายเกริก วณิกกุล
(ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ)
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ทั้งนี้
กรรมการก�ำกับความเสี่ยงแต่ละคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และ/หรือ
ผู้บริหารของธนาคาร ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับนี้
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•

คณะกรรมการเทคโนโลยี

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีบทบาทและความรับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลด้านกลยุทธ์ ทิศทางของเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ กลยุ ท ธ์ ข องธนาคาร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีรวมถึงด้านข้อมูลและความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี ทัง้ นีจ้ ดั ให้มคี วามร่วมมือกับคณะกรรมการอืน่ ๆ
ตามความจ� ำ เป็ น เช่ น คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบส�ำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการธนาคาร และ/
หรือผูบ้ ริหารของธนาคารจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 4 คน โดยกรรมการ
ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านเทคโนโลยีโดยรวมเป็นหลัก และควรมีความรู้ความช�ำนาญ
ด้านธุรกิจและด้านความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการเทคโนโลยีมีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์
กออนันตกูล (ประธานกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นายอาทิตย์
นันทวิทยา และนายอรพงศ์ เทียนเงิน ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยี
แต่ละคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรรมการธนาคาร และ/หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการเทคโนโลยี
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้

•

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดทิศทาง ก�ำกับดูแล และวางกรอบการด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐาน
สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ 3) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ธนาคารได้ผลักดันการสร้างวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังพนักงานให้มจี ติ อาสา มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3

คน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมมีจำ� นวน 4 คน ได้แก่ นางกรรณิกา
ชลิตอาภรณ์ (ประธานกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคม) พ.ต.อ. ธรรมนิธิ
วนิชย์ถนอม นายประภาศ คงเอียด และนายอาทิตย์ นันทวิทยา
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่
สังคมปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการกิจกรรมเพือ่ สังคมที่
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
5.6.2 คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ
คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการของธนาคาร (คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ) ทีส่ ำ� คัญมี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน
ทั้งนี้ บทบาทและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยด้าน
การจัดการแต่ละชุดสรุปได้ดังนี้

•

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนงานประจ�ำปี รวมถึงเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจน
ร่วมกันผลักดันการด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์
แผนงานและเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดแนวทาง
ติดตามการด�ำเนินงานและตัดสินใจในโครงการส�ำคัญของธนาคาร
โดยในปี 2561 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 43 ครัง้

•

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กรอบการก�ำกับดูแลความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงควบคุมดูแลให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการ
เงินมีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่ม ตลอดจนมีผลการวัดระดับความเสี่ยงอยู่
ภายในระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงอนุมตั แิ บบจ�ำลองความเสีย่ งต่าง ๆ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานถึงฐานะความ
เสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบก�ำกับดูแลความเสีย่ งของธนาคารด้านสภาพคล่อง (Liquidity
Risk) ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และด้านอัตรา
แลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) โดยมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงของธนาคารทั้งในด้านการจัดหาแหล่ง
เงิ น ทุ น และสภาพคล่ อ ง ด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย และด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยน รวมถึงดูแลความเพียงพอของการด�ำรงเงินกองทุน
ที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงการมี
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรองรับผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจทีอ่ าจแย่ลงและสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

•

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติการลงทุนใน
หลั ก ทรั พ ย์ ต ราสารทุ น รวมถึ ง นโยบายการลงทุ น สถานะ
ความเสี่ยง กระบวนการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุนมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
5.7 การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการธนาคารตาม
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยมีการก�ำหนด
วันประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ยกเว้นเดือน
ธันวาคม) ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะ
ก�ำหนดโดยนายกกรรมการ โดยทีก่ รรมการธนาคารหรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถร่วมก�ำหนด

วาระการประชุมผ่านการประสานงานกับเลขานุการบริษัทได้
นอกจากนี้ค ณะกรรมการธนาคารยัง ก�ำหนดเป็นนโยบายให้
มีการประชุมกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่
เป็นผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการธนาคารแต่ ล ะครั้ ง ธนาคารจะส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมคณะกรรมการธนาคารให้แก่กรรมการธนาคารล่วงหน้า
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 7 วั น ก่ อ นการประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี มี เ หตุ ผ ล
ความจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร
และกรรมการธนาคารจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการก่อนวันประชุม เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจ�ำเป็น
รีบด่วน นอกจากนี้หากกรรมการต้องการรับทราบข้อมูลอื่น ๆ
เพิม่ เติม สามารถขอข้อมูลได้โดยการติดต่อผ่านเลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง ผู้บริหารจะได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูล
แก่กรรมการโดยละเอียด นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคาร
ยังได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารว่า ในขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมี
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดอยู่
ในที่ประชุม
ส�ำหรับปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 20 ครั้ง เป็นการประชุมทีก่ �ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 12 ครั้ง
และเรียกประชุมพิเศษ 8 ครั้ง โดยกรรมการธนาคารทั้งคณะเข้า
ประชุมร้อยละ 89.17 และกรรมการธนาคารแต่ละคนเข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ซึง่ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการทีก่ ำ� หนด
ให้กรรมการธนาคารต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ครั้ง (โดยมีกรรมการอิสระหนึ่งท่าน
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการประชุม) เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่
อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ
แต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 แสดงไว้ใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2561
หน่วย: ครั้ง
รายชือ่

คณะ คณะ คณะ การประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สามัญ
ธนาคาร ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ สรรหา ก�ำกับความ เทคโนโลยี กิจกรรม ผูถ้ อื หุน้
เพือ่ สังคม ครัง้ ที่
เสีย่ ง
ค่าตอบแทน
(เพิม่ เติม)*
195
และบรรษัท
ภิบาล

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

12/12

8/8

-

-

-

-

-

-

1/1

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

12/12

7/8

40/41

-

-

-

-

-

1/1

3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

11/12

8/8

-

12/13

-

-

-

-

1/1

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

11/12

8/8

12/15

-

11/12

-

-

-

1/1

5. นายเกริก วณิกกุล

12/12

7/8

26/26

-

-

8/8

-

-

1/1

6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

10/12

7/8

22/26

-

-

-

4/4

-

1/1

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

12/12

6/8

25/26

-

-

8/8

-

7/7

1/1

8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

6/6

0/1

-

-

4/5

-

-

-

0/0

9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

6/6

0/1

-

-

-

-

-

3/3

0/0

12/12

7/8

-

12/13

-

-

-

-

1/1

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์

1/1

0/0

-

2/2

-

-

-

-

0/0

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

6/6

2/2

15/15

-

-

8/8

1/2

-

0/0

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

12/12

6/8

-

-

12/12

-

-

-

1/1

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

11/12

5/8

-

-

5/5

7/8

-

4/4

1/1

5/5

1/1

-

-

-

-

-

3/3

0/0

10/12

8/8

38/41

-

-

1/1

3/4

6/7

1/1

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน

9/9

4/4

-

-

-

-

4/4

-

0/0

18. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

4/4

2/4

-

-

3/4

-

-

-

1/1

11/11

4/8

-

6/6

11/11

-

-

6/6

1/1

20. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล

1/1

1/2

-

-

-

-

-

-

0/0

21. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

4/5

4/5

-

5/5

-

-

-

1/1

1/1

22. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

4/6

3/6

-

-

4/6

-

-

-

1/1

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

15. นายประภาศ คงเอียด
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

19. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

หมายเหตุ * เป็นการเรียกประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี
			 ** ส�ำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกต่อท้ายรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารจะจัด
ให้มีขึ้นทุกปี โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ 2)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และ 4) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกกรรมการ โดยเลขานุการ
บริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนท�ำการประเมิน
ทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก่อน
รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบและหารือเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี 2555 ธนาคารได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�ำทุก ๆ
3 ปี ส�ำหรับปี 2561 ธนาคารได้มอบหมายให้ Aon Hewitt
(Thailand) Limited (“Aon”) เป็นผู้ด�ำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดย Aon ได้ประเมิน
คณะกรรมการธนาคารทั้ ง คณะ และประเมิ น กรรมการเป็ น
รายบุคคล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Evalution) และ
ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

การประเมินคณะกรรมการธนาคาร หัวข้อของการประเมิน
ประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ
การบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการท�ำงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร การปฏิบัติในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและบรรษัทภิบาล การบริหารองค์กร กลยุทธ์
ของคณะกรรมการธนาคารและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ ผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและแผนสืบทอดงาน การบริหารและ
พัฒนากรรมการธนาคาร และการบริหารความเสี่ยง

2

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อหลักของการประเมิน
ประกอบด้ ว ย การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กฎเกณฑ์ แ ละหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และ
การตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบในการประชุ ม คณะกรรมการชุ ด
ย่อย จ�ำนวนครั้งและระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการชุด
ย่อย การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปรายในการประชุม
และการก�ำหนดตารางประชุมล่วงหน้าพร้อมวาระประจ�ำที่น�ำ
เสนอ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ กรรมการทุกท่านสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
3

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการรายบุคคล หัวข้อหลัก
ของการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้และความ
สามารถ การท�ำงานเป็นทีม ความสุจริต และการสนับสนุนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
4

การประเมินนายกกรรมการ เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของนายกกรรมการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการและการดูแล
ให้การประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้น
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การก�ำหนดวาระการประชุม
การส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีสว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็น
การสรุปผลการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการ
บันทึกเนื้อหาในรายงานการประชุมที่เพียงพอและมีการน�ำส่ง
รายงานการประชุมภายในเวลาที่เหมาะสม และความสามารถ
เหมาะสมกับการเป็นผู้น�ำ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับ
กรรมการ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการที่
เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินผลคณะกรรมการธนาคารแต่ละท่านเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
ประจ�ำปี 2561 พบว่า ทั้ง 4 ส่วนมีคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดี กล่าวคือ ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉลี่ยของคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการเป็นรายบุคคล และ
นายกกรรมการ เป็นไปตามความคาดหวัง ทั้งนี้ กรรมการยังได้
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ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ภาย
ใต้ภาวะธุรกิจในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการธนาคารจะน�ำผลที่ได้รับจากการ
ประเมินไปพัฒนาการด�ำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป
5.8.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง
ของธนาคาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทีจ่ ะพิจารณาและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ การประเมินผล
ดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
5.9 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่
ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�ำงานในอดีตที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของต�ำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมีการใช้
Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของ
กรรมการทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็น
อิสระของกรรมการในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ โดย
ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารในการจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษทั อืน่ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย และจากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน และจาก
การเสนอชือ่ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ผา่ นการกลัน่ กรองว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ไปตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่
เสนอดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะด�ำเนินการหารือและขอความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส�ำหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ตรงกับ
กลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารนั้น คณะกรรมการ
สรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลได้ มี ก ารก� ำ หนด
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและ
ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการธนาคารโดย
แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) ความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์
ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (2) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือ
ประสบการณ์เฉพาะด้านในการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
และ (3) ความรู้ ความช�ำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจาก
นี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้มี
การทบทวน Board Skill Matrix ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การพิจารณาสรรหาบุคคลที่ควร
จะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการสรรหากรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและ
กลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อันได้แก่
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ ก่อนน�ำเสนอต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เป็น
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร อีกทั้งยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
ก�ำหนดโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงการก�ำกับดูแลการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธี
การในการสรรหากรรมการและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการบริษทั ใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และผู้บริหารของธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ดำ� เนินการโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
สถานภาพการสมรส หรือ ความบกพร่อ งในสมรรถภาพทาง
ร่างกาย
5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งความต่อเนือ่ ง
ในการบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อ
ทดแทนต�ำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในต�ำแหน่ง
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ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึน้ ไป เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพือ่ ทดแทนในต�ำแหน่งงานหลักที่
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเมือ่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
นั้น ๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก หรือเหตุ
ประการอื่น จนส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้น ๆ ว่างลง
นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังได้มีการปรับปรุง Competency
Set ส�ำหรับแต่ละระดับและแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อใช้ในการก�ำหนดเส้นทางอาชีพ (Career Roadmap) และ
น�ำมาใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานต่าง ๆ
ของธนาคารด้วย
5.11 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
5.11.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้คา่ ตอบแทนของกรรมการอยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการที่
ต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้
ธนาคารต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกรรมการแต่ละ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• ประธาน
• กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
• ประธาน
• กรรมการ

คน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ท�ำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบให้นายก
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และ
กรรมการได้รับค่าตอบแทนจ�ำนวน 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่ง
เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนราย
ปีในต�ำแหน่งกรรมการธนาคารรวมทั้งสิ้น 22 คน (รวมกรรมการ
ที่ออกระหว่างปีจ�ำนวน 5 คน) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 19.7 ล้านบาท
นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวยังได้อนุมัติการจัดสรร
เงินรางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
โดยให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินรางวัล
กรรมการที่เหมาะสมภายใต้อัตราที่ก�ำหนด และให้กรรมการ
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นควร ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่าย
เงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 5.50 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินปันผลรวม 18,696 ล้านบาท โดยเงิน
รางวัลกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2560 มีจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของเงินปันผล
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ซึง่ เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

300,000

-

75,000
50,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

45,000
30,000

15,000
10,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนส�ำหรับ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
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ส� ำ หรั บ คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย งและคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งขึ้นใหม่ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นั้น คณะกรรมการธนาคารจะ
น�ำเสนอการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและ

กรรมการเทคโนโลยีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี 2562
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กับกรรมการแต่ละคน ปรากฏ
ตามที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการรายบุคคลส�ำหรับปี 2561*

รายชือ่
1. นายอานันท์ ปันยารชุน
2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
5. นายเกริก วณิกกุล
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
15. นายประภาศ คงเอียด
16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา
17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน
18. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
19. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
20. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
21. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
22. ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
		 รวม
หมายเหตุ: *
				
				
			 **

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

1.80
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
0.60
1.20
0.24
0.69
1.20
1.20
0.59
1.20
0.89
0.32
0.96
0.10
0.40
0.50
19.69

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
9.00

1.08
0.72
0.14
0.34
0.25
2.53

0.58
0.22
0.48
0.23
0.19
0.40
0.19
2.29

(หน่วย:ล้านบาท)
คณะ
เงินรางวัล
กรรมการ
กรรมการ
กิจกรรม
ส�ำหรับผล
เพือ่ สังคม การด�ำเนินงาน
ปี 2560
0.43
0.21
0.22
0.21
0.52
0.13
1.72

4.91
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
53.96

ค่าตอบแทนข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 จะพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
ส�ำหรับเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกต่อท้ายรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
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5.11.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
รับผิดชอบในการน�ำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมตามนโยบายของธนาคาร
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้าน
การพัฒนาบุคลากร เพื่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของธนาคาร
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต�ำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคารเมือ่ เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ
ในประเทศไทย

ทั้งนี้ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า โดยในปี 2561 ธนาคารมีผู้บริหารตามนิยามดังกล่าว
จ�ำนวน 18 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส
และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434.92 ล้านบาท (รวม
จ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกและเปลี่ยนต�ำแหน่งระหว่างปี จ�ำนวน
2 คน) และ “ผู้บริหาร” ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยในปี 2561
มีผบู้ ริหารตามนิยามดังกล่าวจ�ำนวน 102 คน ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,410.89 ล้านบาท (รวมจ�ำนวนผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
จ�ำนวน 19 คน)
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5.11.3 ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของธนาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิได้
รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับทีผ่ บู้ ริหาร
ของธนาคารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ และ
ธนาคารยังได้จัดให้มีรถประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับนายกกรรมการ
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับผลประโยชน์
ในรูปสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และการ
ประกันชีวิต) คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.35 ล้านบาท ส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารของธนาคารได้รบั ผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
เดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2561
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของธนาคารส�ำหรับผู้บริหาร
ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 11.06 ล้านบาท และ
ส�ำหรับผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป จ�ำนวน 102 คน คิดเป็น
จ�ำนวนเงินรวม 47.24 ล้านบาท
5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งจัดให้มีเอกสารส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการท�ำหน้าที่กรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
ธนาคาร รายงานประจ�ำปีของธนาคาร และจรรยาบรรณธนาคาร
และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ เอกสาร
เหล่านีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ เช่น บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร อ�ำนาจ
อนุมัติ ข้อห้ามการกระท�ำของกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน เป็นต้น

5.13 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5.13.1 การพัฒนากรรมการ
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการพั ฒ นากรรมการอย่ า ง
สม�่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายทั้ ง ในฐานะ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ทั้งที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย รวมทัง้ หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ นอกจาก
นี้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนา
ในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
ตระหนักในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีการแจ้ง
หลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการธนาคารยั ง ก� ำ หนดให้ ธ นาคารจั ด
หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับกรรมการอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีทักษะและความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มกี ารบรรยาย
หรือเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2561 ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 4

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ตารางที่ 4 ข้อมูลการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการในปี 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายอานันท์ ปันยารชุน

หัวข้อ/เรื่อง

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

• SingularityU Thailand Summit 2018		

• Customer Experience and Value Creation
• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

•
•

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

•

บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

Financial Solutions
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
SingularityU Thailand Summit 2018

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

Financial Solutions
SingularityU Thailand Summit 2018

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Customer Experience and Value Creation
5. นายเกริก วณิกกุล

บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

จัดโดย

• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ
6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

หัวข้อ/เรื่อง

• Board Matters and Trends (BMT)
• Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

• Director Accreditation Program (DAP)
• SingularityU Thailand Summit 2018

จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Customer Experience and Value Creation

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์

• Leadership Development Program (LDP6)
• Customer Experience and Value Creation

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

• Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer

ธนาคารแห่งประเทศไทย

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์

Financial Solutions

• Customer Experience and Value Creation

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รายชื่อกรรมการ
15. นายประภาศ คงเอียด

หัวข้อ/เรื่อง

จัดโดย

• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Blockchain/ Crypto/ Initial Coin Offering (ICO)
• Cyber Security and Technology Risk
• Customer Experience and Value Creation

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน

• SingularityU Thailand Summit 2018
• Customer Experience and Value Creation

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกซ์โพเนนเชี่ยล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จ�ำกัด และ Singularity University
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

5.13.2 การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ปี 2561 เป็นปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้พร้อมและสามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการท�ำงานในรูปแบบใหม่ และการน�ำเอาข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ (Emerging Technology) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับลูกค้าและธนาคารอย่างสูงสุด
ธนาคารได้มีการเปิดตัว SCB Academy ที่พนักงานทุกระดับ
ได้มาท�ำงานร่วมกัน โดยมีพื้นที่สำ� หรับการเรียนรู้และทดลองสิ่ง
ใหม่ ๆ ร่วมกัน ส�ำหรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารขยายผล
การสร้างโค้ชผูบ้ ริหารระดับสูงเพิม่ มากขึน้ และผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาชั้นน�ำในต่างประเทศในการออกแบบหลักสูตรหลากหลาย
โปรแกรม อาทิ Building on Talent, Digital Transformation,
Execution Leadership และ Changing Employee Behavior
อีกทัง้ ยังได้มกี ารพัฒนารูปแบบโปรแกรม TAP (Talent Accelerated
Program) ส�ำหรับพัฒนา High Potential Talent หลากหลาย
ระดับมากขึ้นและเน้นการท�ำโครงการที่สามารถน�ำผลกลับไป
สร้างประโยชน์ให้กับธนาคาร และสามารถน�ำเอาทักษะกลับไป
ใช้ในงานจริง และพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการน�ำพาองค์กร

เข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบได้ และยังได้มี
การพัฒนาโปรแกรมสร้างพื้นฐานการท�ำงานในรูปแบบใหม่ อาทิ
Design Thinking และ Agile Foundation โดยโปรแกรมจะ
มุ่งเน้นการพัฒนา Mindset และทักษะเพื่อการน�ำไปใช้ในงาน
จริง ๆ ได้
นอกจากนี้ธนาคารได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล
แบบใหม่ ในชือ่ พลเมืองดี (จิทลั ) - www.phonlamuangdee.com
ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม แรกในประเทศที่ เ ปิ ด ให้ พ นั ก งานทุ ก คน
สามารถเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้วยตัวเองในรูปแบบที่ตนเองถนัด
ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรูท้ ที่ นั สมัยและสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพมากกว่า 10,000
หลักสูตร มีการใช้ AI เข้ามาช่วยคัดสรรเนือ้ หา การเรียนรูท้ เี่ หมาะ
สมกับความต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องพนักงานแต่ละคน
รวมถึงมีการน�ำเอาการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Space & Reinforcement
Learning ที่มีการส่งการเรียนรู้สั้น ๆ หรือค�ำถามทดสอบความ
เข้าใจให้ผู้เรียนประจ�ำวันอย่างต่อเนื่อง ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในปี
2561 ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561
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5.14 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการท�ำธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ COSO : The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้
5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีรายละเอียด
ตามหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง”
ที่แสดงในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
5.15 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
ธนาคารในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ด�ำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดประสาน
กับนโยบายและการด�ำเนินงานของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงานของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคารเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการ
ก�ำกับดูแลการก�ำหนดนโยบายการสรรหาและก�ำหนดนโยบาย
ค่ า ตอบแทนของผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ด การของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สอดคล้องกับนโยบายหลักของธนาคาร ธนาคารได้จัดท�ำคู่มือ
กรรมการตัวแทนเพื่อก�ำหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของธนาคาร ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าทีป่ กป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์
ของธนาคาร รวมถึงผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและติดตามให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร รวมถึง
สอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินมีความถูกต้อง และเพื่อสร้างกระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส
และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารในฐานะ
บริษัทแม่ได้จัดท�ำนโยบายและระเบียบการท�ำธุรกรรมภายใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของทางการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับกรอบการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง คณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งควบคุม ติดตาม และ
ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด�ำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และนโยบาย
การท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามข้อก�ำหนดของ
ธนาคารและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับ
ฝ่ายบริหาร (Management Level) จะเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อ
น�ำเสนอให้คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งให้ความเห็นชอบก่อน
จะเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.16 หน่วยงานสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร
ธนาคารให้การสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่หน่วยงานและ
บุคลากรทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลให้ธนาคารสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพือ่ สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการธนาคารในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบและการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

5.16.1 ตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รับการจัดตั้ง
ขึน้ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงนโยบาย
และการปฏิบัติงานของกลุ่มธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจและการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มเป็นไป
ตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบตามปกติ ช่วยระบุถึงเรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณา
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางด�ำเนิน
การตามการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนายเกรียง วงศ์หนองเตย
รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิก
จ้าง และพิจารณาความดีความชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
5.16.2 ก�ำกับและควบคุม
เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ค�ำแนะน�ำ
และให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดของทางการ
รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมภายในของธนาคาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของธนาคาร
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการก�ำหนดแนวนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติงานภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูท้ ไี่ ด้รบั เสนอชือ่ เข้าด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของธนาคารและบริษัทในเครือ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล โดยมีนายนพดล
มังกรชัย ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดก�ำกับและควบคุม
รับผิดชอบในการก�ำกับและดูแล โดยรายงานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
งานประจ�ำไปทีร่ องผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม และมีความอิสระในการรายงาน
ประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทางการ
โดยตรงต่อผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ
5.16.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย โดยในปัจจุบัน นางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน Corporate Office ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น งานของ
คณะกรรมการธนาคารในทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงเรือ่ งและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตาม
ที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใต้
หัวข้อ บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ท� ำ งาน และ
ประวั ติ ก ารเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งของผู ้ ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุนการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารดังที่กล่าว
มาข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ
“รายละเอียดและประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของ
ธนาคาร”
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การเปลีย่ นแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
1. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการธนาคาร
1.1 พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ พ.ต.อ. ธรรมนิธิ
			 วนิชย์ถนอม ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
			 ธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561
			 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร. จิรายุ
			 อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
1.2 ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจากการลาออก
			 ของคุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม ซึง่ ครบก�ำหนดการเป็น
			 กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561
1.3 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
			 ต� ำ แหน่ ง กรรมการธนาคาร โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 5 มิถุนายน 2561 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของ ดร. กุลภัทรา สิโรดม ซึ่งครบก�ำหนดการ
			 เป็นกรรมการอิสระ
1.4 นายประภาศ คงเอียด ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม
			 2561 แทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งลงจากการลาออกของ
			 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
1.5 นายอรพงศ์ เทียนเงิน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการธนาคารแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจากลาออกของ
			 นายญนน์ โภคทรัพย์ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งกรรมการที่
			 ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195
			 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
2. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหาร
2.1 นายเกริก วณิกกุล ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ
			 นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
			 บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ
			 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
			 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

3. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คุ ณ หญิ ง ชฎา วั ฒ นศิ ริ ธ รรม ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รง
			 ต� ำ แหน่ ง กรรมการตรวจสอบ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 1 พฤษภาคม 2561 แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
3.2 ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการตรวจสอบแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงจากการ
			 ลาออกของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม โดยมีผลตั้งแต่
			 วันที่ 19 ตุลาคม 2561
4. การเปลีย่ นแปลงในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
4.1 ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากต�ำแหน่งประธาน
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดย
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 และ ดร. เอกนิติ
			 นิติทัณฑ์ประภาศ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
			 พ้ น จากต� ำ แหน่ ง กรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน
			 และบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
			 2561 และวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามล�ำดับ
4.2 พล.อ.อ. สถิตย์พ งษ์ สุขวิม ล และนายจักรกฤศฏิ์
			 พาราพั น ธกุ ล ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
			 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
			 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
5. คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการ
เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
6. การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
6.1 ดร. กุลภัทรา สิโรดม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
			 และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม พ้นจากต�ำ แหน่ง
			 กรรมการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
			 30 เมษายน 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และวันที่
			 19 ตุลาคม 2561 ตามล�ำดับ
6.2 พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และนายประภาศ คงเอียด
			 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจกรรม
			 เพื่อสังคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
			 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตามล�ำดับ
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กา ร ค ว บ คุ ม ภา ย ใน
และ กา ร บ ริ หา ร จั ด กา ร ค วา ม เสี่ ย ง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี
และการบริการอย่างมาก โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า
ชื่นชมมากที่สุดตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ คี วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้เป็นธนาคารทีล่ กู ค้า
ชืน่ ชมมากทีส่ ดุ ได้นนั้ ต้องมีระบบการก�ำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้ง
การปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งธนาคารมี
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ
ธนาคารโดยอ้างอิงมาตรฐานและแนวปฏิบตั สิ ากลในการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ
ได้ก�ำหนดให้การควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of
Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารตามแบบประเมินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จากนัน้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ การปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ก�ำหนดองค์
ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1)
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities) โดยธนาคารมีกิจกรรม
ด�ำเนินงานภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

1 การควบคุมภายในองค์กร

ธนาคารมีความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยพนักงานทุกระดับต้อง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและโปร่งใส ธนาคารตระหนัก
เป็นอย่างดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
1.1 การสร้างความตระหนักรู้
ธนาคารก�ำหนดให้ผู้บริห ารและพนักงานทุกระดับมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยมีการจัด
ท�ำนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดให้มโี ครงสร้างการควบคุมภายในทีด่ ี ประกอบด้วยการก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรทีม่ สี ายการบังคับบัญชา ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight)
การพัฒนาและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผล โดยใน
ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการในฐานะผู้ก�ำกับดูแลต่อจากคณะ
กรรมการธนาคารได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ
สร้างระบบงานเชิงป้องกันในการด�ำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

•

สร้ า งแบบทดสอบ E-learning เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ค วามรู ้
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กบั พนักงานทุกระดับ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี แ ละสามารถน� ำ เรื่ อ งจรรยาบรรณการ
ปฏิ บั ติ ง านและนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น รวมทั้ ง
การป้องกันการฟอกเงิน มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งพนักงานของธนาคารทุกระดับจะต้อง
ผ่านการเรียนและทดสอบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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•

•

ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดั บ สากลและเป็ น สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานทางการมุ ่ ง เน้ น มา
โดยตลอด โดยธนาคารส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
และหัวหน้างานในแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงาน
สนั บ สนุ น (Second Line) และหน่ ว ยงานตรวจสอบ
(Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึง่ ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็น First Line
ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้แนวทางดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ธนาคารเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสารกับ
พนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อน�ำ
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิด
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ง านและป้ อ งกั น การเกิ ด
เหตุการณ์ซํ้า ตัวอย่างเช่น การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมให้
มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินในเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการให้
บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีมาตรการในการผลักดัน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
ได้ร่วมกันผลักดันและก�ำหนดผู้รับผิดชอบส�ำหรับการดูแล
การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง มี บ ทลงโทษเมื่ อ พนั ก งานปฏิ บั ติ
ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
สูงสุด ธนาคารได้มีการประเมินคุณภาพบริการแบบลูกค้า
จ�ำลอง (Mystery Shopping) จากหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นธรรม และนอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวน
นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน (KPI & Incentive) ที่
ผลักดันให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
มีวธิ กี ารสนับสนุนหรือจูงใจ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั หรือประเมิน
ผลงาน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยมี

การทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบทุกการกระท�ำตามนโยบายธนาคาร
และในปี 2561 ธนาคารได้จดั ท�ำนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift
Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับใน
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารมีแนวทางที่เหมาะ
สมในการรับ-การให้ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง การ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยก�ำชับ
ให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
1.2 ระบบการรับข้อร้องเรียน
ธนาคารมี ช ่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistle Blower) หลากหลาย
ช่ อ งทางส� ำ หรั บ พนั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายนอก เพื่ อ
แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือ
จรรยาบรรณ การก�ำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระท�ำทุจริต โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ (Whistleblower hotline) ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scb.co.th) และ
ทางหนั ง สื อ ส่ ง ถึ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร
สูงสุดของตรวจสอบ หรือผู้บริหารสูงสุดของทรัพยากรบุคคล
โดยธนาคารมี ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานเมื่ อ ได้ รั บ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
โดยท�ำเป็นความลับ การตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน ซึ่งจะมีการรายงานผลและ
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
ไตรมาส อีกทั้งยังสามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ ดี ขึ้ น มายั ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร (ceo@scb.co.th)
ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม ยุติธรรม
รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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2 การประเมินความเสี่ยง

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก โดยถื อ ว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และต้องมีความ
เชือ่ มโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำ� หนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ทีพ่ นักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั ติ าม และมีการประเมินความเสีย่ งในทุกระดับ ส�ำหรับ
ความเสีย่ งในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของธนาคาร และความเสี่ยง
ในการปฏิบตั งิ านจะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิด
ชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ
ในปี 2561 ธนาคารได้มกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
(Risk Oversight Committee)” ซึง่ มีหน้าทีท่ บทวน สอบทานความ
เพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงดูแลให้ผบู้ ริหาร
ระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้กลยุทธ์ในการ
บริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพือ่ รองรับความเสีย่ งต่าง ๆ ของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ นอกจากนี้ จากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างมากมายและรวดเร็ว ธนาคารจึงได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง คือ
“คณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee)” โดย
คณะกรรมการชุดนีม้ หี น้าที่ ก�ำกับดูแลกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมด้านระบบงานของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
บูรณาภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยี และการบริหารความ
เสีย่ งด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีด่ ดี า้ น
เทคโนโลยีเพือ่ ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของธนาคาร นอกจาก
นี้ ธนาคารยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยซึง่ ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทหน้าทีห่ ลักทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความเสีย่ ง

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
ธนาคารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการต่าง ๆ เพื่อท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Committee) คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนีส้ นิ (The Assets and Liabilities Management
Committee) คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ตราสารทุ น
(The Equity Investment Management Committee) เป็นต้น
ในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ธนาคารน�ำปัจจัยใน
การเกิดโอกาสทีจ่ ะเกิดทุจริต หรือความผิดพลาดจากการด�ำเนินงาน
อีกทั้งพิจารณาถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่มีหรืออาจมี
ผลต่อธนาคาร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ รวมถึงการรายงานต่อ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งจะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ขิ องธนาคารสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และสามารถรองรับความเสีย่ ง
ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ในด้านต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหาร
ท�ำการบริหารและติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงการรายงานความเสีย่ งที่
มีนยั ส�ำคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูง/คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับ
ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน มีการจัดท�ำ Risk Control Self
Assessment (RCSA) ภายในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยใช้
เครือ่ งมือมาตรฐานทีเ่ ข้าใจง่ายในการสือ่ สารวิธกี ารบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง เรียกว่า Bowtie Analysis ใช้ในการสือ่ สารเหตุการณ์
ความเสีย่ งด้วยรูปภาพ แสดงให้เห็นองค์ประกอบของความเสีย่ งที่
เกิด มีสาเหตุจากอะไร และท�ำให้เกิดผลทีต่ ามมาอย่างไร นอกจาก
นัน้ ยังอธิบายถึงเครือ่ งมือควบคุมความเสีย่ ง และความส�ำคัญในการ
ประเมินและทดสอบเครือ่ งมือควบคุมความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งให้กบั ธนาคารมากทีส่ ดุ
ธนาคารมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการก�ำหนดกลยุทธ์
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ในภาพใหญ่ของธนาคาร หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะมีการ
ก�ำหนดแผนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักของธนาคารโดยค�ำนึง
ถึงการบริหารความเสีย่ งเป็นหลัก ธนาคารได้พฒ
ั นากระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Risk Materiality Assessment)
ที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ ได้แก่ Strategic Risk,
Credit Risk & Concentration Risk, Market Risk, IRRBB,
Liquidity Risk, Operational Risk, Reputational Risk,
People Risk, และ Technology Risk ซึ่งกระบวนการนี้มีการ
ทบทวนทุกปีเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการดังกล่าวถูกน�ำมาใช้อย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการบริหาร ควบคุม และติดตามดูแล
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

ธนาคารมี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรและมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ หรือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมทั่วไปส�ำหรับระบบข้อมูล ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูล รวมถึงเครือข่ายข้อมูล การพัฒนาและการทดสอบ
ระบบ การบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี การจัดซือ้ และการจัดการ
ด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางด้านเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับไว้ในระเบียบปฏิบตั งิ าน เช่น ระเบียบ
อ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง ระเบียบค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารและงบลงทุน และการลงทุนของธนาคาร โดยมุง่ เน้นให้
มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นกระบวนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ซึง่ ถือเป็นการควบคุมทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้มกี ารควบคุมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบตั งิ านในทุกระดับขององค์กร และ
สามารถถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกันได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่
อาจมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ของ
ธนาคารคือสิ่งส�ำคัญที่ต้องดูแลให้มีความปลอดภัยในการเข้าถึง
และการใช้งาน ธนาคารจึงได้เพิม่ ความเข้มข้นในการก�ำหนดความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยในปี 2561 ธนาคารมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ทีท่ ำ� หน้าดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับการก�ำหนดกลยุทธ์และ
มาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึง ก�ำกับการใช้และ
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ Chief Data Officer
ธนาคารจัดให้มีระเบียบเรื่องการรักษาความลับและการเปิดเผย
ข้อมูลลูกค้า และระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและลูกค้าที่ไม่พึงเปิดเผย และข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวน�ำข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ให้
กับตนเองและผู้อื่นได้
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารมีการวางระบบด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมิน
ผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การก�ำหนดค่าตอบแทน หน้าที่
ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร
จากการที่ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสอบทานระบบ
การควบคุมภายในทัง้ หมดของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติ
สากลนั้น โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2560 จากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและติดตามความคืบหน้า
ของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยฝ่ายจัดการเป็นระยะ ๆ
โดยประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมดใน
ปี 2561 แล้ว
4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารมีการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพทันกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจาก
เทคโนโลยีทางการเงิน สภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไป
รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีต่ อบรับกระแสดิจทิ ลั อย่างรวดเร็ว
เพือ่ ให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารธนาคาร รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้า
ที่ในการก�ำกับดูแลธนาคาร ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารยังให้
ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีด่ แี ละเหมาะสม
4.1 ระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้อนุมัติและผลักดันการ
ด�ำเนินงานตาม Digitization Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
งานในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถเป็น Digital Banking
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักที่ส�ำคัญในการ
สนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารต่อไป เช่น ร่วมกับ SCB Abacus
ในการน�ำเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก
(Big Data) มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ท�ำความเข้าใจ (Smart
Analytic) เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดประโยชน์ใน
การด�ำเนินธุรกิจมากที่สุด การพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากร
บุคคลให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาบุคลากร
อีกทัง้ มีการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นแบบดิจทิ ลั เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดงานด้านเอกสาร เป็นต้น
4.2 การสื่อสาร
ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่นโยบาย ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับทราบ
และน�ำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนัน้
ธนาคารจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลใด ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย
ในปี 2561 ธนาคารได้เปิดช่องทางใหม่ Make No Sense ใน
สโลแกนว่า “คนดีชอบแก้ไข เรื่องอะไรไม่ Make Sense” ซึ่ง
เป็นพืน้ ทีบ่ อกเล่าปัญหาต่าง ๆ ทีค่ วรได้รบั การแก้ไข โดยพนักงาน
สามารถแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่ได้พบเจอมาหรือลูกค้าบอกมา และ

พนักงานคิดว่ามันไม่ make sense หรืออยากให้มีการแก้ไขเพื่อ
บริการที่ดีขึ้น สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กับธนาคารได้ ผ่านทาง https://makenosense.scb.co.th/
5 ระบบติดตาม

ธนาคารจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างครบถ้วน
และเหมาะสมตามที่ได้ออกแบบไว้และสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
5.1 หน่วยงานก�ำกับและควบคุม
หน่วยงานก�ำกับและควบคุม มีหน้าที่สอบทานและติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิ น ของธนาคาร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการที่ส�ำคัญ
5.2 หน่วยงานตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้
กระบวนการท�ำงานภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งพิจารณาหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสังเกตและความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่พบจากการตรวจสอบ
โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่ พิจารณาเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่
ให้แน่ใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวม
ทั้ ง การหารื อ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารของธนาคารเกี่ ย วกั บ การด�ำ เนิ น
การตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และมี
ความเห็นว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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รา ย กา ร ระ ห ว่า ง กั น

ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการป้องกันไม่ให้มกี ารใช้ขอ้ มูล
ภายในของธนาคารเพือ่ หาผลประโยชน์ในทางมิชอบโดยกรรมการ
และพนั ก งาน โดยได้ ก� ำ หนดนโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน แนวทางในการ
เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีการจัดการด้วยความ
โปร่งใสและยุติธรรมหากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
ธนาคารก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการอนุมัติในการ
ด�ำเนินการรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้

•

ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ ง
ไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจพิ จ ารณารายการดั ง กล่ า ว
พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกความเกี่ยวข้อง
ของกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารในประเด็ น ที่ พิ จ ารณาเป็ น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม

•

ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของ
การท�ำรายการระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดย
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

•

คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ ผี ลประโยชน์
เกีย่ วข้อง) เป็นผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือแก่กจิ การทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับธนาคาร
กรรมการ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551)

•

นอกจากนั้น ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรม
ภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใดในการท� ำ ธุ ร กรรม
ระหว่ า งกั น ภายในกลุ ่ ม ธนาคาร ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามแนว
นโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ระหว่างธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการก�ำกับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทีม่ กี ารประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ในปี 2561
การท�ำรายการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินเป็นไปตามแนวนโยบายร่วมดังกล่าว

การเปิ ด เผยนโยบายการท� ำ ธุ ร กรรมภายในกลุ่ ม
ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น และนโยบายการบริ ห ารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การก�ำกับดูแลความเสี่ยงการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งกั น ของ
บริ ษั ท ภายในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร และไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ธนาคาร
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายการ
ท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร และทบทวนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดย
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในกลุม่ ซึง่ มีการควบคุมการท�ำธุรกรรมประเภท
ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ แบ่งเป็นธุรกรรม 2 ประเภท คือ ธุรกรรมประเภท
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน รวมถึงธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่อ (Credit Transactions) และธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ใช่
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน (Non - Credit Transactions)
โดยธนาคารก�ำหนดแนวทางการท�ำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดของหน่วยงานผูก้ ำ� กับดูแล ทัง้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็น
ไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศที่ธนาคารมี
สาขาหรือส�ำนักงานผู้แทนอยู่

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ทั้งนี้ สาระส�ำคัญของนโยบายได้ก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมใด ๆ
ระหว่างกันภายในกลุม่ ต้องไม่มเี งือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดใดๆ ทีเ่ ป็น
นัยส�ำคัญทีต่ า่ งจากการค้าปกติทวั่ ไปทีม่ คี วามเสีย่ งระดับเดียวกัน
หรือในกรณีที่ไม่มีธุรกรรมที่คล้ายคลึงให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ตลาดปฏิบัติ (Market practice) และต้องมีการจัดท�ำสัญญาที่
มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงและมีสาระส�ำคัญในแต่ละธุรกรรม
นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การท� ำ รายการระหว่ า งกั น
ในอนาคต

ธนาคารให้ความส�ำคัญภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดย
มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไปและสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของกฎหมายและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
การท�ำรายการระหว่างกันของธนาคารอาจเกิดขึ้นโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไปซึ่งธนาคารมีการก�ำหนด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติภายในที่ชัดเจน และเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล

ธนาคารได้ดำ� เนินนโยบายเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมถึง
ข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อตลาด โดยมุง่ เน้นให้การเปิดเผยข้อมูล
ที่มีนัยส�ำคัญเป็นไปอย่างทันการณ์ โปร่งใส และเพียงพอ รวมทั้ง
ห้ามน�ำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน รายการที่
เกีย่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารในส่วนของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
รายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล รวมทั้ ง มี ก ารรายงานข้ อ มู ล การ
ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เป็ น รายไตรมาสต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ในปี 2561 ธนาคารไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาด
รายการอั น มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร ส ร ร หา ค่า ต อ บ แท น
และ บ ร ร ษั ท ภิ บา ล
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
ของธนาคาร ประกอบด้ ว ยกรรมการธนาคารจ� ำ นวน 4 คน
เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 คน
โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบหลักเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1

พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ปรับปรุง
แก้ไขเมื่อเดือนเมษายน 2560 ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2

ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับประกาศธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

3

พิจารณาจรรยาบรรณของธนาคาร ให้สอดคล้องกับหลักการ
ใน Banking Industry Code of Conduct ซึ่งเป็นหลักการ
ที่จัดท�ำโดยสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก 15 แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
4

พิ จ ารณานโยบายการป้ อ งกั น และจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่เ กี่ยวข้อ งกับการประกอบธุร กิจ จัดการกองทุน
ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจด้าน
การจัดการกองทุนรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากลที่เน้นความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
5

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการโดย
พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และของธนาคาร รวมถึง
รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการธนาคาร และผู้ถือหุ้น
(หากมี) โดยค�ำนึงถึง Board Skill Matrix ซึง่ ได้แก่ คุณสมบัตแิ ละ
ความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และการศึกษา อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนที่จะขอความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

6

พิจารณาค่าตอบแทนของนายกกรรมการ กรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบและผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการ
จ่ายเงินรางวัลกรรมการไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ า่ ย
ให้ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้จ่ายเงินรางวัลกรรมการส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานปี 2560 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 53.96 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.29 ของเงินปันผล
7

จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
ทั้งคณะ รวมถึงนายกกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งในปี 2561 ธนาคารมอบหมายให้ Aon
Hewitt (Thailand) Limited ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย
ธนาคารจะจั ด ให้ มี ท่ี ป รึ ก ษาภายนอก ท� ำ หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ๆ 3 ปี
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคารตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

พิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคาร โดย
ยึดหลักการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity) และ
การท�ำงานเป็นทีม (Collaboration) โดยได้มกี ารจัดกลุม่ โยกย้าย
หน่วยงานภายในให้เกิดความชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ
9

พิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง (Rotation) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารใน
ทุกระดับ โดยแนวทางที่ส�ำคัญแนวทางหนึ่งนอกจากการพัฒนา
โดยการฝึกอบรมคือการให้ผบู้ ริหารได้มโี อกาสหมุนเวียนไปปฏิบตั ิ
งานในด้านอื่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และมีโอกาสในการ
เรียนรูง้ านใหม่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
10

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอ
ของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และแผนการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับผูบ้ ริหารดังกล่าว
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม รวมถึงได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรม

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร บ ริ หา ร

คณะกรรมการบริหารของธนาคารมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล (Oversight) การท�ำงานของฝ่ายบริหาร และ
กลัน่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ยกเว้นงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีร่ บั ผิดชอบหรือเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ รวมถึงพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ตามขอบเขตอ�ำนาจทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมายและก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหาร สมาชิกของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน
และกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 41 ครั้ง มีการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้
1

พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนกลยุ ท ธ์ ข องธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนเป้าหมายทางการ
เงิ น และแผนงาน รวมถึ ง งบประมาณประจ� ำ ปี เ พื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
2

พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งสินเชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นขอบอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหาร และกลั่นกรองเรื่องสินเชื่อที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงพิจารณาก�ำหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของสินเชื่อรายใหญ่และรับทราบสถานะของสินเชื่อ
รายใหญ่อย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนติดตามให้มกี ารรายงานผลกระทบ
ต่อธุรกิจของลูกค้าจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ การ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

3

พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การลงทุน การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
รวมถึงกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการธนาคาร
4

ติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ ของธนาคารเพือ่ เพิม่ ศักยภาพองค์กรและบรรลุ
ถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ “ตีลังกา” โดยมุ่งให้ธนาคารเป็น
ธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

(ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร เท ค โน โล ยี

คณะกรรมการเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการเทคโนโลยี
ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายทวีศกั ดิ์
กออนั น ตกู ล (ประธานกรรมการเทคโนโลยี ) นายบุ ญ ทั ก ษ์
หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) นายอาทิตย์ นันทวิทยา (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) และนายอรพงศ์ เทียนเงิน (ผู้จัดการใหญ่)
โดยมีนายคอลิน ริชาร์ด ดินน์ (รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานเทคโนโลยี) ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร กฎบัตรดังกล่าวได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการเทคโนโลยี มีหน้าที่และบทบาทในการก�ำหนด
ทิ ศ ทางและดู แ ลภาพรวมการให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ข อง
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต
มีธรรมาภิบาลที่ดี ความมั่นคงและความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนบริการทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการธนาคาร
ในการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ร ะยะยาวด้ า นเทคโนโลยี ข องธนาคาร
โดยเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (การ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
และการลดความเสี่ยง) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรมทางการเงินจากกลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในธุรกิจการเงิน (Financial Technology - FinTech) การ
ปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี (Transformation) และด้านอื่น ๆ
ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลด้านข้อมูล กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Privacy) และการเพิ่มปริมาณทางธุรกรรม
ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการเทคโนโลยีมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในปี 2561
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
และการปฏิบัติงานในปี 2561 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการก�ำกับดูแล
และมีมาตรฐานที่จะบรรลุผลส�ำเร็จตามแนวทางในการด�ำเนิน
งาน และมีการจัดให้รายงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้สอดคล้อง
กั บ คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกด้วย

ผลงานการด�ำเนินการของคณะกรรมการเทคโนโลยี
(เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2561)
คณะกรรมการเทคโนโลยีได้ด�ำเนินการโดยมีหน้าที่และบทบาท
เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารของธนาคารดังนี้ (1) การ
ก�ำกับดูแลนโยบายเทคโนโลยี (2) ทิศทางของกลยุทธ์เทคโนโลยี
และ (3) การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี รวมถึงดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล บุคลากร และกระบวนการ เพื่อให้

ส�ำหรับการก�ำกับดูแลเทคโนโลยี คณะกรรมการเทคโนโลยีได้
ก�ำกับดูแลการจัดท�ำนโยบายด้านเทคโนโลยีโดยให้มกี ารค�ำนึงถึง
มาตรฐานและการปฏิบตั ทิ ที่ นั สมัย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามประกาศ
ข้อบังคับต่าง ๆ จากทางการ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการยังได้ให้ความส�ำคัญ โดยมีการก�ำกับดูแลเรื่อง
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและแผนงานด้าน
บุคลากรเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถด�ำเนินการ
และสามารถให้บริการลูกค้าธนาคารด้วยเทคโนโลยีพนื้ ฐานอย่าง
ราบรื่น อีกทั้งมีการทบทวนทิศทางและแผนงานด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับกับการขยายตัวของลูกค้าจากธุรกรรมด้านดิจิทัล
รวมทั้งเพื่อตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้าและการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการก�ำกับดูแลด้านข้อมูลมีการ
พิจารณาการก�ำกับดูแล มาตรฐานการด�ำเนินงาน โดยให้ค�ำนึง
ถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูล และ
การน�ำข้อมูลไปใช้โดยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และให้แนวทาง
ในการจัดท�ำกระบวนการด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
การใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)

ประธานกรรมการเทคโนโลยี
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รา ยงา น ค วา ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณะ ก ร ร ม กา ร
ต่ อ รา ย งา น ทา ง กา ร เงิ น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ
ธนาคารและงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมตามที่ได้ถือปฏิบัติมาอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
ได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวังและใช้ดุลพินิจและประมาณ
การทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าว ส�ำหรับข้อมูล
ส�ำคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนเกณฑ์
การจัดท�ำงบการเงิน ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ทัง้ นี้ งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็น
อิสระซึง่ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขดังทีป่ รากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีและ
ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่า ข้อมูลทางการบัญชีของธนาคารมีความถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ของธนาคาร และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินงานที่ผิดปกติท่ีจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงินของธนาคาร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ท�ำหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบดังที่แสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
เมือ่ พิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและขนาดของธุรกิจ
ของธนาคารแล้ว คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะ
สมที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคารและ
งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึง่ สะท้อนให้เห็นฐานะการเงินและผลประกอบการ
ของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีความถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(นายอานันท์ ปันยารชุน)

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

นายกกรรมการ
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รา ย งา น ค ณะ ก ร ร ม กา ร ต ร ว จ ส อบ

กฎหมายหรือระเบียบของธนาคารและป้องกันโอกาสในการ
เกิดทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

•
•
•
•

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายเอกกมล คีรีวัฒน์
รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
		 (อยู่จนถึง เมษายน 2561)
• คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
		 (อยู่จนถึง ตุลาคม 2561)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

•

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเกรียง วงศ์หนองเตย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
ตรวจสอบท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การยกระดับการตรวจสอบภายในโดยมุ่งเน้นความเป็น
มื อ อาชี พ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ต รวจสอบภายใน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อธุรกิจและกระแสของโลก
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยการผลั ก ดั น ให้ มี
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะส�ำคัญที่จ�ำเป็นที่ต้องใช้ใน
การด� ำ เนิ น การตรวจสอบได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ รองรั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการน�ำเครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมกับปริมาณข้อมูลที่มีจ�ำนวน
มากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต ความรับผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการธนาคาร ซึง่ สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยสอบทานและ
ผลักดันให้ธนาคารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดโครงสร้างและกระบวนการ
ท�ำงานที่เป็นระบบ และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร เพื่อพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มุ่งสู่การ
เป็น Trusted Advisor เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการ
ประชุมในวาระปกติกับหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานก�ำกับ
และควบคุม ตลอดจนการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหาร
หรือประชุมกับเฉพาะผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม โดยจะ
มีการรายงานผลการประชุมและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารทุกครัง้ เพือ่ รับทราบหรือขอแนวทางแก้ไขในบางประเด็น
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

•

•

การร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรือ่ งการก�ำกับดูแลบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการก�ำกับควบคุม
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการ
ตามแนวคิด Three Lines of Defense โดยสนับสนุน
ให้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการท�ำงานของทั้งหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน (1st Line of Defense) หน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการก� ำ กั บ ดู แ ล (2 nd Line of Defense) และ
หน่วยงานตรวจสอบ (3rd Line of Defense) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด�ำเนินงานและการก�ำกับ
ดูแล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการด�ำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของธนาคาร
และบริษทั ย่อยประจ�ำไตรมาส ประจ�ำงวดครึง่ ปี และประจ�ำปี
รวมทั้งงบการเงินรวม รายการระหว่างกัน รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ข้อก�ำหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
หน่วยงานการเงินอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมได้มี

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

การสอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ เช่น ความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและความมีอิสระของ
ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค�ำชี้แจงจาก
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานการเงิน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า งบการเงิ น ของธนาคารสะท้ อ นธุ ร กรรม
ทางการเงินและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่องบการเงิน
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และ
เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย มีความเชื่อถือได้และทันเวลา
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับ
ผู้ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
การได้รับข้อมูล การตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระ
ส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น และประเด็ น เรื่ อ งการ
ควบคุมและบริหารความสีย่ งจากโครงการ Transformation
ของธนาคาร รวมถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการ
ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 โดยในปี 2561
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ข ้ อ สั ง เกตที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ และไม่ พ บ
พฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว

•

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ทางการเงิน รวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบด้าน
บริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อรับ
ทราบแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน และติดตามประเด็นทีอ่ าจมีความเสีย่ งและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้น

ย�ำ้ การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพือ่ รองรับธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
และการใช้ประโยชน์จาก Big Data การมีกระบวนการดูแล
ติดตามการลงทุนในโครงการ Transformation ต่าง ๆ
ที่รอบคอบรัดกุม และการบริหารจัดการส�ำหรับประเด็น
ที่สาธารณชนให้ความสนใจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการจัดท�ำข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้
เกิดความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ่ ว มพิ จ ารณา
เห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการคณะใหม่ ได้ แ ก่ คณะกรรมการก� ำ กั บ
ความเสี่ยงหรือ Risk Oversight Committee (ROC) ซึ่งมี
หน้าที่ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง
รวมถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งปฏิ บั ติ
ตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแล
กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพือ่ รองรับ
ความเสีย่ งต่าง ๆ ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีความสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารหารือเกีย่ วกับปัจจัย
เสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอกและประเด็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงด้านเครดิต ความเพียงพอ
ของการกันเงินส�ำรอง กระบวนการพิจารณาการให้สนิ เชือ่ ใน
โครงการ/กิจการขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีแนวทางและมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพียงพอในการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานทั้งในปัจจุบัน
และแผนการในอนาคต รวมถึ ง ความเพี ย งพอของ
กระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยงภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มรองรั บ กรณี
ที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
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•

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
การสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาติดตามการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณา
ตามกรอบ COSO ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment)
(3) การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information &
Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring
Activities) โดยสาระส� ำ คั ญ ของการพิ จ ารณาตาม
รายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้สรุปไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน
รายงานนี้

เนือ่ งจากระบบสารสนเทศในยุค Digitization นัน้ ส�ำคัญมาก
ส�ำหรับธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
หน่วยงานด้าน IT เพือ่ รับทราบและติดตามสอบถามประเด็น
เกี่ยวกับระบบการด�ำเนินการด้าน IT เป็นประจ�ำ เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า ธนาคารมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ในด้ า น hardware,
software, การพัฒนาและสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับยุค
Digitization และตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษา
ภายนอกจัดท�ำโครงการกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้ า นเทคโนโลยี (Technology Risk Management
Framework) เพื่อให้ธนาคารมีแนวทางการท�ำงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตดิ ตามความคืบหน้าของโครงการนีโ้ ดยสม�ำ่ เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
จัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense โดยได้
พิจารณารายงานตรวจสอบทีห่ น่วยงานตรวจสอบได้รายงาน
เป็นรายเดือนและสอบทานผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่
ก�ำกับดูแลธนาคารและบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการติดตามให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามแนวทาง
แก้ไขครบถ้วน และได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซำ�้ ขึน้ อีกโดยเฉพาะประเด็นทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือ
กรณีทจุ ริตหรือการปฏิบตั งิ านผิดพลาดทีร่ า้ ยแรง นอกจากนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับการตรวจสอบและ
ก�ำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบสรุปข้อร้องเรียนเป็นราย
ไตรมาส ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ
(Whistle Blower) เพื่อประเมินว่าข้อร้องเรียนดังกล่าว
เป็นพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ
การคอร์รัปชันหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ า มี ก ระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นอย่ า งเหมาะสม
และโปร่งใส เหมาะกับพฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากที่ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสอบทานระบบ
การควบคุมภายในทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติ
สากลตั้งแต่ปี 2559 นั้น โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ
เมื่อต้นปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะโดยฝ่ายจัดการเป็นระยะ ๆ โดยประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูงได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็น
อิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน อนุมตั กิ ารทบทวน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้สอบทานแผนกลยุทธ์
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนและผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบเป็น
รายเดือน ตลอดจนให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการ
แก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมรวมทั้ ง การสรรหาบุ ค ลากร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the
Financing of Terrorism: AML/CFT) ผ่านการประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบหน่วยงานก�ำกับและควบคุมเป็น
ประจ�ำทุกเดือน โดยรับทราบและสอบถามประเด็นต่าง ๆ
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงความมีประสิทธิผลในการติดตามและควบคุม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่ส�ำคัญของธนาคารและ
บริษัทย่อย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยั ง ได้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารของ
บริษัทย่อย เพื่อรับทราบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทีอ่ าจส่งผล
เสียหายต่อธนาคารในภาพรวม

ในหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน
ทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ ต รวจสอบภายใน โดยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ภายในให้ ก ้ า วทั น ต่ อ ธุ ร กิ จ และกระแสของโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น (Emerging Risk) เช่น
ความเสีย่ งด้านไซเบอร์ (Cyber risk) และประเด็นความเสีย่ ง
ซึง่ อยูใ่ นความสนใจของสาธารณะ เป็นต้น อีกทัง้ ยังสนับสนุน
ให้มีการน�ำเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบภายใน และใช้ เ ทคนิ ค การ
ตรวจสอบแบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) รวมถึง
การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ
รองรับกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้ ได้

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมผลักดันให้
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส ด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน โดยเน้น
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
(Market Conduct) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าลูกค้าจะได้รบั การบริการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจ�ำเพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมี
มาตรการในการผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย
และบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
ส�ำหรับการดูแ ลการปฏิบัติง าน รวมทั้ง มีบทลงโทษเมื่อ
พนักงานปฏิบัติไม่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบถึงประเด็น และ
การเปลี่ ย นแปลงของกฎเกณฑ์ ต ่ า ง ๆ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานของธนาคาร รวมทั้ ง ให้
ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี
(Annual Compliance Report) ก่อนน�ำส่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

จากการพิจารณาการด�ำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในโดยรวมมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
งานของหน่ ว ยงานตรวจสอบได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ� ำ ปี
ของรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ เป็นไปตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดประวัติและ
ข้อมูลต่าง ๆ ของรองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบ
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีหน้า 352)

•

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทย่อย
รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน (Anti-Corruption
and Bribery Policy) และการป้องกันปราบปรามการ

•

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก�ำกับดูแลและให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีสาระส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
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ผลประโยชน์ ต ามกฎเกณฑ์ ท างการก่ อ นน� ำ เสนอ
คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนด
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าธุรกรรมนัน้ มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล
และปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยใน
ปี 2561 ธนาคารไม่ มี ก ารท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ มี
ขนาดรายการอันมีนัยส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

•

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีเป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
น�ำเสนอในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2561 โดยผูถ้ อื หุน้ มีมติ
แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็น
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารและบริษทั ย่อย ยกเว้นในบางประเทศ
ที่ธนาคารมีส�ำนักงานผู้แทนอยู่แต่มีความจ�ำเป็นต้องแต่งตั้ง
ผู ้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท อื่ น ตามกฎหมายของประเทศนั้ น ๆ
การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีนนั้ ได้พจิ ารณาทัง้ จากคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบธุรกิจในกลุ่มธนาคาร แนวการตรวจสอบ
ความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ามจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และคุณภาพงานสอบบัญชีในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมารวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
อื่น ๆ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้

•

		
		
		
		
		
		
		
		

ปรับเนื้อหาในกฎบัตรให้เป็นไปตาม Model Audit
Committee Charter 2017 ของสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล (IIA) ซึ่งได้จัดหมวดหมู่กฎบัตรออกเป็น
4 หมวด ได้แก่ หลักการด้านองค์กร (Organizational
Principles) หลักการในการด�ำเนินงาน (Operational
Principles) ขั้นตอนการด�ำเนินงาน (Operational
Procedures) และการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
และผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นอื่น ๆ (Oversight of
the Internal Audit Activity & Other Assurance

		 Providers) และได้เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนในทาง
		 ปฏิบัติของแต่ละหัวข้อ

•

		
		
		
		
		

เพิ่มข้อก�ำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่สนส.10/2561 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
เรื่ อ งหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย ท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มธนาคาร
ไทยพาณิชย์ด้วย

และเช่ น เดี ย วกั น กั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้
จั ด ท� ำ แบบประเมิ น ตนเองเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลใน
การท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ และยึดมั่นบนหลักการของ
ความถูกต้องและชอบธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส มีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน และถือประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders) เป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของธนาคาร
และบริษัทย่อยได้จัดท�ำโดยถูกต้องและครบถ้วน มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูส้ อบ
บัญชีทที่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบรายงานทางการเงินของธนาคารมีความ
เป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคารให้
ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในรวมถึงนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั แิ ละกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งธนาคารยังมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ค�ำ อ ธิ บา ย และ วิ เค ราะ ห์ ง บ กา ร เงิ น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อสงวนสิทธิ
“ข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นจากข้อมูลหลายแหล่ง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) ไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทีม่ แี หล่ง
ที่มาจากภายนอกธนาคาร นอกจากนี้ การกล่าวถึงข้อมูลใด ๆ ในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการด�ำเนิน
ธุรกิจ และผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ทั้งนี้ ธนาคารมิได้ให้ค�ำรับรองหรือรับประกันใด ๆ ว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุใน
เอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม”
ธนาคารไทยพาณิชย์รายงานผลประกอบการประจ�ำปี 2561 หลัง
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 40,068 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 7.1 จากจ�ำนวน 43,152 ล้านบาทในปี 2560
เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการขยายฐานลูกค้าบนระบบ
ดิจิทัลของธนาคารภายใต้โครงการ SCB Transformation และ

การลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียม
สุทธิ และรายได้สทุ ธิจากการรับประกันภัย รายได้จากการด�ำเนิน
งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ร้อยละ 4.4 จากปีก่อน ซึ่งมา
จากปริมาณของสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิ
ที่ค่อนข้างทรงตัว

ก�ำไรสุทธิและก�ำไรเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

2561

2560

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

96,369
41,855
138,225
64,639

92,310
43,903
136,212
57,650

4.4%
-4.7%
1.5%
12.1%

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

73,586
24,023
9,468
28

78,562
25,067
10,291
53

-6.3%
-4.2%
-8.0%
-47.8%

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

40,068
(4,809)
35,259

43,152
4,919
48,071

-7.1%
NM
-26.7%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)

10.8%
1.3%

12.4%
1.5%

NM = ไม่มีนัยส�ำคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์
หน่วย: บาท

				
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ราคาหุ้น (ราคาปิด)
จ�ำนวนหุ้น* (ล้านหุ้น)
มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)

2561

2560

11.79
111.80
133.50
3,399
453.8

12.69
106.93
150.00
3,399
509.9

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

-7.1%
4.6%
-11.0%
0.0%
-11.0%

* จ�ำนวนหุ้นรวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

2560

129,127
98,035
5,456
12,003
13,495
138

125,113
95,788
5,028
11,024
13,185
88

3.2%
2.3%
8.5%
8.9%
2.3%
56.5%

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
อื่นๆ

32,758
18,301
1,534
3,012
9,735
176

32,804
19,006
1,218
3,092
9,419
69

-0.1%
-3.7%
25.9%
-2.6%
3.4%
154.6%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

96,369

92,310

4.4%

รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
อื่นๆ

•

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2561 มีจ�ำนวน 96,369 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัว
ของสินเชื่อที่ร้อยละ 5.2 จากปีก่อน และส่วนต่างอัตรา

ดอกเบีย้ สุทธิทคี่ อ่ นข้างทรงตัวจากการบริหารต้นทุนเงินฝาก
อย่างมีประสิทธิภาพ
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีรายได้และต้นทุนทางการเงิน
หน่วย: %

งบการเงินรวม
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
อัตราผลตอบแทนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน*
ต้นทุนเงินฝาก**

2561

2560

3.21%
4.30%
5.27%
1.57%
2.37%
1.40%
1.31%

3.23%
4.38%
5.38%
1.75%
2.27%
1.45%
1.38%

หมายเหตุ อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร ค�ำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยของต้นงวดและปลายงวดเป็นตัวหาร
* ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (รวมค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) / หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ย
** ต้นทุนเงินฝากรวมเงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและค่าธรรมเนียมของกองทุนฟื้นฟู
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารไทยพาณิชย์

29 เม.ย. 58 21 พ.ค. 58 20 ก.ค. 58 21 ธ.ค. 58 1 มี.ค. 59 7 เม.ย. 59 25 เม.ย. 59 12 ต.ค. 59 16 พ.ค. 60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)									
MLR		
6.625 6.525 6.525
6.525 6.525 6.275
6.275 6.275
MOR
7.50
7.40
7.37
7.37
7.37
7.37
7.12
7.12
MRR		
8.12
7.82
7.87
7.87
7.87
7.87
7.62
7.62
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)*									
ออมทรัพย์
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
ฝากประจ�ำ 3 เดือน
0.90-0.95
0.90
0.90 0.90-1.60
0.90
0.90
0.90
0.90
ฝากประจ�ำ 6 เดือน
1.15-1.20
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
ฝากประจ�ำ 12 เดือน
1.50
1.50
1.50
1.30
1.30
1.30
1.30
1.40
*

6.025
6.87
7.37
0.50
0.90
1.15
1.40

ไม่รวมแคมเปญพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปให้อัตราดอกเบี้ยสูง แต่มีระยะเวลาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน 6 เดือน และ
12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย (%)

30 พ.ย. 54 25 ม.ค. 55 17 ต.ค. 55 29 พ.ค. 56 27 พ.ย. 56 12 มี.ค. 57 11 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58 19 ธ.ค. 61

3.25

3.00

2.75

2.50

2.25

2.00

1.75

1.50

1.75
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
หน่วย: ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
		 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
		 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
		 รายได้จากการรับประกันภัย
		 ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย

28,456
37,016
8,560
682
50,592
49,910

30,324
36,855
6,531
2,866
49,232
46,366

-6.2%
0.4%
31.1%
-76.2%
2.8%
7.6%

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้อื่น

29,138
7,945
47
1,211
584

33,189
7,090
(9)
1,032
990

-12.2%
12.1%
NM
17.3%
-41.0%

รวมรายได้จากธุรกิจหลักไม่รวมก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

38,925
2,930

42,292
1,611

-8.0%
81.9%

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

41,855

43,903

-4.7%

		 งบการเงินรวม

NM = ไม่มีนัยส�ำคัญ

•

•

รายได้ ที่ มิ ใช่ ด อกเบี้ ย มี จ� ำ นวน 41,855 ล้ า นบาทในปี
2561 ลดลงร้อยละ 4.7 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้สุทธิ
จากการรับประกันภัยลดลง รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิลดลง
จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางดิจิทัล และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจกองทุนรวม
ที่ลดลง ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนและก�ำไร
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าเพิ่มขึ้น
รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ลดลงในปี 2561 มีสาเหตุ
มาจาก (1) ยอดเบี้ยประกันภัยใหม่ในปี 2561 ที่ลดลง (2) การ
ลดลงของเบี้ ย ปี ต ่ อ จากการที่ ย อดขายเบี้ ย ประกั น ภั ย ใหม่
ชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และ (3) จ�ำนวนกรมธรรม์ที่

ยกเลิกเพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิที่อ่อนแอ และการครบอายุ
ของกรมธรรม์ ซึง่ ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยจากการรับประกันภัยเพิม่ ขึน้
ธนาคารคาดว่ า รายได้ สุ ท ธิ จ ากการรั บ ประกั น ภั ย จะยั ง คง
อ่อนตัวต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนจะเพิ่ม
ยอดขายประกันด้วยการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปสู่ประกัน
สุขภาพ และกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (unit-linked)
รวมทั้งขยายฐานลูกค้าจากการใช้ประโยชน์จากสาขาและ
ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ในส่ ว นของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของบริ ษั ท
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ก็จะถูกยกระดับ
ให้สอดคล้องกับของธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รายได้ค่าธรรมเนียมตามชนิดของผลิตภัณฑ์
หน่วย: ล้านบาท

		 งบการเงินรวม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
		 ธุรกิจบัตร
		 GMTS*
		 ค่าธรรมเนียมจากการขายประกันภัย
		 ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการกองทุนรวม
		 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
		 รายได้อื่น**

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

28,456
8,116
5,122
2,749
6,228
2,781
3,460

30,324
7,917
5,296
2,438
6,924
2,926
4,823

-6.2%
2.5%
-3.3%
12.7%
-10.1%
-4.9%
-28.3%

*

Global Markets and Transaction Services (GMTS) รวมบริการบริหารเงิน (Cash management) การค้าต่างประเทศ (Trade finance) บริการ
การเงินเพื่อธุรกิจ (Corporate finance) และบริการด้านหลักทรัพย์ (Corporate trust)
** รายได้อื่น รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและ remittance

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
2561

2560

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

29,347
13,264
4,489
100
17,439

27,488
11,554
4,417
99
14,092

6.8%
14.8%
1.6%
1.4%
23.8%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

64,639

57,650

12.1%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

46.8%

42.3%

		 งบการเงินรวม

•

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานมีจ�ำนวน 64,639 ล้านบาท
ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากปีก่อน ส่วนใหญ่
จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการขยายฐาน
ลูกค้าบนระบบดิจทิ ลั (Digital acquisition) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการ SCB Transformation ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น
เพิ่ ม ขึ้ น จากค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการตลาดในการสนั บ สนุ น
การขยายฐานลูกค้าใหม่บนระบบดิจิทัล ค่าใช้จ่ายแคมเปญ
ทางการตลาด และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กั บ พนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น จากการปรั บ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นประจ� ำ ปี

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ
ลงทุนของธนาคาร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าซอฟต์แวร์
จากการที่รายได้ของธนาคารเติบโตในระดับปานกลาง ประกอบ
กับธนาคารอยู่ในช่วงการลงทุนครั้งใหญ่ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้
จ่ายต่อรายได้ของปี 2561 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 46.8 ซึง่ อยูใ่ นกรอบ
เป้าหมายที่ปรับใหม่ของธนาคารที่ร้อยละ 45-47
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย: ล้านบาท

		 งบการเงินรวม
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อ (bps)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)
•

ธนาคารได้ตงั้ ส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวน 24,023 ล้านบาท
ในปี 2561 หรือร้อยละ 1.15 ของสินเชื่อรวม ซึ่งได้รวม
ส�ำรองพิเศษบนพื้นฐานความระมัดระวังประมาณ 4 พัน
ล้านบาทในไตรมาส 4/2561 เพื่อป้องกันความไม่แน่นอน
ของปัจจัยภายนอก ในขณะที่ธนาคารมีแนวทางการด�ำเนิน

2561

2560

24,023
115
146.7%

25,067
126
137.3%

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

-4.2%

ธุรกิจที่จะเน้นการเติบโตของสินเชื่อไม่มีหลักประกันและ
สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งระดับของส�ำรองที่สูงดังกล่าว
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 146.7 ในปี 2561 จาก
ร้อยละ 137.3 ในปี 2560

งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 3,187 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดตามงบ
การเงินรวมในแต่ละหัวข้อดังนี้
สินเชื่อตามกลุ่มลูกค้า
		

ตามกลุ่มลูกค้า (งบการเงินรวม)
				

31 ธ.ค. 61

ธุรกิจขนาดใหญ่*
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม*
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อเคหะ**
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่ออื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ
*

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 60
(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

830,586
341,305
968,670
644,508
203,075
121,087

782,523
342,411
909,798
630,079
179,933
99,786

6.1%
-0.3%
6.5%
2.3%
12.9%
21.3%

2,140,561

2,034,732

5.2%

ไตรมาส 2/2561 เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายมียอดขายสูงขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายลูกค้าดังกล่าวไปอยู่กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ซึ่งยอดสินเชื่อ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว
** รวมสินเชื่อเคหะทั้งหมด ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในกลุ่มลูกค้านอกกลุ่มสินเชื่อบุคคล ซึ่งแตกต่างจากการสินเชื่อตามประเภทธุรกิจในตารางข้อมูล
ทางการเงินเพิ่มเติม

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดสินเชื่อของธนาคาร (สุทธิจากราย
ได้รอตัดบัญชี) เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของสิน
เชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อบุคคล
• การขยายตัวของสินเชือ่ ณ สิน้ ปี 2561 ทีร่ อ้ ยละ 5.2 จากปีกอ่ น
ต�่ำกว่าระดับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อปี 2561 ของ
ธนาคารที่ร้อยละ 6-8 เล็กน้อย
• รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของปริมาณสินเชือ่ ตามกลุม่ ลูกค้า
มีดังนี้
- สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปีก่อน
		 ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
- สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SME) ลดลง
		 ร้อยละ 0.3 จากปีก่อน

- สินเชื่อบุคคลขยายตัวร้อยละ 6.5 จากปีก่อน
		 • สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อน ซึ่งขยายตัว
		 น้ อ ยกว่ า การเติ บ โตของตลาดสิ น เชื่ อ เคหะโดยรวม
			 เนื่องด้วยธนาคารมุ่งเน้นที่ปรับสัดส่วนสินเชื่อเพื่อให้ได้
			 ผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสม
		 • สินเชื่อเช่าซื้อขยายตัวร้อยละ 12.9 จากปีก่อน ส่วนใหญ่
			 เป็นผลจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น
		 • สิ น เชื่ อ อื่ น ๆ (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลและ
			 บั ต รเครดิ ต ) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.3 จากปี ก ่ อ น ซึ่ ง
			 เป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเน้นการเติบโตของ
			 สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง

เงินรับฝาก
		 งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
ประจ�ำ
		 ไม่ถึง 6 เดือน
		 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
		 1 ปีขึ้นไป

68,139
1,418,782
672,710
133,341
194,939
344,430

78,274
1,281,892
732,291
164,034
176,335
391,922

-12.9%
10.7%
-8.1%
-18.7%
10.6%
-12.1%

รวมเงินรับฝาก

2,159,631

2,092,457

3.2%

68.9%
99.1%
25.0%

65.0%
97.2%
26.9%

สัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ (%)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
อัตราส่วนสภาพคล่อง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปี
ก่อน จากเงินฝากออมทรัพย์ ในขณะทีเ่ งินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากประจ�ำลดลงจากปีกอ่ น การลดลงของเงินฝากประจ�ำส่วน

ใหญ่มาจากการครบก�ำหนดอายุของเงินฝากประจ�ำ 15 เดือน
ส่งผลให้สดั ส่วนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์เพิม่
ขึ้นเป็นร้อยละ 68.9 ณ สิ้นปี 2561
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เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย
จากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ใช้หลักเกณฑ์ Basel
III ในการก�ำกับดูแลการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ธปท. ได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยให้ทยอยด�ำรง
เพิม่ เติมจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของในอัตราร้อย
ละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562
นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ประกาศให้ธนาคารและธนาคารพาณิชย์
ไทยขนาดใหญ่อีก 4 แห่งซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความส�ำคัญ
เชิงระบบส�ำหรับประเทศไทย (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) ต้องด�ำรงเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วน
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

ของเจ้าของเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีความส�ำคัญเชิง
ระบบ (Higher Loss Absorbency) ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง
และส่งเสริมเสถียรภาพของธนาคารที่ถูกจัดให้เป็น D-SIBs โดย
ให้ทยอยด�ำรงเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.5 ในปี 2562 และเพิ่มเป็น
ร้อยละ 1 ในปี 2563
ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำซึ่งรวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer)
และเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคาร
พาณิชย์ที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency)
มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

4.50%
6.00%
8.50%

4.50%
6.00%
8.50%

4.50%
6.00%
8.50%

4.50%
6.00%
8.50%

4.50%
6.00%
8.50%

เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 					
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
0.625% 1.25% 1.875% 2.50%
(Capital Conservation Buffer)
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคาร
- 0.50%
พาณิชย์ที่มีความส�ำคัญเชิงระบบ (D-SIB Buffer)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น
ธนาคารได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมรองรับกฎเกณฑ์ทางการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านแผนการบริหารเงินกองทุนระยะ
ยาวไว้ล่วงหน้า ธนาคารจึงเชื่อมั่นใจว่าสถานะของเงินกองทุน
ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ที่กฎหมายก�ำหนด ประกอบกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อยู่ในระดับสูง จะช่วยให้สามารถรองรับผลกระทบเชิงลบหาก

5.125%
6.625%
9.125%

5.75% 6.375%
7.25% 7.875%
9.75% 10.375%

7.50%
9.00%
11.50%

2.50%
1.00%
8.00%
9.50%
12.00%

มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับธนาคารและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ด้วยฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งยังช่วย
ให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและพร้อม
ส�ำหรับการขยายตัวอย่างทันท่วงทีหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
เกิดขึ้นในอนาคต

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมของธนาคาร และตาม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

			

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

เงินกองทุนตามกฎหมาย 					
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/
		
		 เงินกองทุนชั้นที่ 1*
326,679
321,939
305,183
299,978
เงินกองทุนชั้นที่ 2
43,793
42,564
42,953
41,754
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/
		 เงินกองทุนชั้นที่ 1*
เงินกองทุนชั้นที่ 2

370,472

364,503

348,136

341,732

2,166,374

2,055,938

2,091,071

1,984,315

17.1%

17.7%

16.6%

17.2%

15.1%
2.0%

15.6%
2.1%

14.6%
2.0%

15.1%
2.1%

* เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้น�ำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อย
คุณภาพก่อนหักเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนเป็นร้อยละ 2.85
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพจากปีก่อนส่วนใหญ่มาจาก
การจั ด ชั้ น เชิ ง คุ ณ ภาพของลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ร ายหนึ่ง ใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในไตรมาส 3/2561 และการกลับมาเป็น
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (relapse) ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ราย
หนึง่ ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ในไตรมาส 4/2561 อย่างไร
ก็ดี คุณภาพของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับตัวดี
ขึ้นจากปีก่อน
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หน่วย: ล้านบาท

			 งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
70,389
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
2.85%
สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
35,699
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)
1.47%
			 สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประเภทธุรกิจ (%)		
					 ธุรกิจขนาดใหญ่
2.16%
					 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7.97%
					 ลูกค้าบุคคล
2.60%
						 สินเชื่อเคหะ
3.13%
						 สินเชื่อเช่าซื้อ
1.80%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร*
103,273
		อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
146.7%
		อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อ (bps)
115

65,560
2.83%
35,592
1.56%
1.80%
8.08%
2.62%
3.08%
1.82%
89,990
137.3%
126

			 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

		สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
		สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
		สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
		สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)

69,383
35,406
2.84%
1.47%

64,537
35,289
2.81%
1.56%

* ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
		 			

						

31 ธ.ค. 61		

31 ธ.ค. 60

เงินให้สนิ เชือ่
ดอกเบีย้ ค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

เงินให้สนิ เชือ่
ดอกเบีย้ ค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้		
สงสัยจะสูญ		

2,019,500
53,968
23,034
13,246
34,147
2,143,895

20,661
3,500
12,831
4,318
17,902
59,212

1,920,725
51,721
17,161
13,429
35,024
2,038,060

19,964
3,225
7,961
4,163
18,206
53,519

40,193 		
99,405 		

32,180
85,699

ปกติ					
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต�่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย			
สงสัยจะสูญ
รวม				

ส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 		
รวม						
สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีก่อนจาก

การจัดชัน้ เชิงคุณภาพของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ตามประเภทธุรกิจ (%)
		

			
สินเชือ่ รวม
ธุรกิจขนาดใหญ่*
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม*
สินเชือ่ เคหะ**
สินเชือ่ เช่าซือ้ ***
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพเกิดใหม่
(พันล้านบาท)

2561
4Q61 3Q61 2Q61 1Q61
0.48%
0.14%
0.68%
0.85%
0.67%

0.49%
0.25%
0.73%
0.81%
0.57%

11.8

12.2

0.44% 0.41%
0.02% 0.06%
0.68% 0.79%
0.93% 0.70%
0.51% 0.43%
10.6

9.7

2560
4Q60 3Q60 		2Q60 1Q60
0.49% 0.38%		0.45% 0.41%
0.09% 0.01%		0.03% 0.03%
0.67% 0.58%		1.08% 0.63%
0.96% 0.70%		0.70% 0.76%
0.54% 0.50%		0.50% 0.41%
11.4

8.8 10.4

9.1

2561

2560

1.80%
0.46%
2.90%
3.26%
2.10%

1.71%
0.17%
2.77%
3.07%
1.91%

44.3

39.6

*

ในไตรมาส 2/2561 เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายมียอดขายสูงขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายลูกค้าดังกล่าวไปอยู่กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 และไตรมาส 1/2561 ได้มีการปรับปรุงใหม่แล้ว
** การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ในสินเชื่อเคหะมาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีภาระหนี้ค่อนข้างสูง โดยธนาคารได้เพิ่ม
ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี 2557
*** สินเชือ่ ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ในตารางด้านบนไม่ได้รวมสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีม่ กี ารยึดรถได้กอ่ นสิน้ เดือนของเดือนทีล่ กู ค้ากลาย
เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งการขาดทุนจากรถยึดจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในหัวข้อค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

ในปี 2561 สินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปีก่อน อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิด
ใหม่อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารคาดการณ์ โดยทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่
ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของธุรกิจขนาดใหญ่สว่ นใหญ่มาจากการจัด
ชัน้ เชิงคุณภาพของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึง่ ในอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในไตรมาส 3/2561 การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากฐานสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมลดลง ขณะที่จ�ำนวนของสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลงจากปีก่อน ส�ำหรับสินเชื่อ

ด้อยคุณภาพเกิดใหม่ของสินเชื่อเคหะส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อที่
ปล่อยไปเมื่อหลายปีก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผู้กู้เป็นผู้ประกอบการ
รายย่อย จากการทีธ่ นาคารเข้มงวดขึน้ ในการปล่อยสินเชือ่ ในช่วง
ที่ผ่านมา ธนาคารคาดว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพเกิดใหม่ส�ำหรับสิน
เชื่อเคหะจะแสดงสัญญาณของการปรับตัวที่ดีขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกหลากหลาย
ธนาคารคาดว่าอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพจะคงอยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าร้อยละ 3 ในปี 2562

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารคือ
เงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนอืน่ ๆ
ที่ส�ำคัญได้แก่ แหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 11.9 หนี้
สินจากสัญญาประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 8.7 ซึง่ มาจากบริษทั ย่อย
ที่เป็นธุรกิจประกันของธนาคาร ได้แก่ บริษัทไทยพาณิชย์ประกัน
ชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) การกูย้ มื ระหว่างธนาคารคิดเป็นร้อยละ 4.5

และการกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้คิดเป็นร้อยละ 3.4 ส�ำหรับ
การใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้ ร้อยละ 67.2 เป็นเงินให้สินเชื่อ ร้อยละ 17.8 เป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 11.9 เป็นการให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน และร้อยละ 1.5 เป็นเงินสด
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ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม
		 งบการเงินรวม
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย*
อื่น ๆ

หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

2,140,561
19,798
610,341
166,640
376,276
552,772
414,734

2,034,732
19,554
612,733
149,123
346,294
542,564
364,464

5.2%
1.2%
-0.4%
11.7%
8.7%
1.9%
13.8%

เงินลงทุนในหลักทรัพย์**
เงินลงทุนเพื่อค้าและหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

568,901

570,371

-0.3%

13,415
432,663
120,645
2,131
47

16,193
432,064
120,671
1,443
0

-17.2%
0.1%
0.0%
47.7%
NM

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หุ้นกู้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์การเงินแฝง
เงินกู้ยืมอื่นๆ

107,561
86,694
20,000
607
260

78,538
54,542
20,000
3,815
181

37.0%
58.9%
0.0%
-84.1%
43.4%

สินเชื่อด้อยคุณภาพแบ่งตามประเภทของสถานะ			
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร)
ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จและอยู่ระหว่างผ่อนช�ำระ
75.1%
66.2%
อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2.9%
5.8%
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
8.4%
15.0%
อยู่ระหว่างบังคับคดี
13.6%
13.0%

8.9%
-2.9%
-6.6%
0.6%

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

33,493
10,257
23,236

35,723
8,595
27,128

-6.2%
19.3%
-14.3%

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

		
อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อบุคคล
		 - สินเชื่อเคหะ
		 - สินเชื่อเช่าซื้อ

2561

2560

5.27%
4.16%
5.93%
6.16%
4.99%
6.29%

5.38%
4.15%
6.13%
6.34%
5.25%
6.36%

พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์			
สินเชื่อรถยนต์ใหม่
56.3%
56.3%
สินเชื่อรถยนต์มือสอง
27.3%
26.7%
สินเชื่อรถแลกเงิน
16.3%
16.9%
การลดสินเชื่อด้อยคุณภาพตามประเภทของวิธี 			
การช�ำระหนี้ การประมูล ยึดทรัพย์ และปิดบัญชี
52.4%
39.1%
การปรับโครงสร้างหนี้
7.0%
5.8%
การขาย NPL***
28.3%
28.9%
การตัดหนี้สูญ
12.3%
26.1%
*

จัดประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และไม่รวมสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคทีม่ บี า้ นเป็นหลักประกัน (ซึง่ สินเชือ่ นีถ้ กู จัดอยูใ่ นสินเชือ่ อืน่ ๆ ตามการจัด
ประเภทสินเชื่อของทางการ) เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยที่อื่น ๆ ในค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินนี้จะรวมอยู่ภายใต้สินเชื่อเคหะ และยอดสินเชื่อ
ดังกล่าว ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 645 พันล้านบาท และ 630 พันล้านบาท ตามล�ำดับ
** ร้อยละ 83.9 ของจ�ำนวนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ การถือพอร์ตเงินลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลเป็นผลมาจากความตัง้ ใจของธนาคารในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบเฉพาะธนาคาร (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก) ให้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20
*** ธนาคารขายสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 17.4 พันล้านบาทในปี 2561 และ 11.7 พันล้านบาทในปี 2560
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อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
Moody’s Investors Service
แนวโน้ม
เงินฝาก
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน MTN
หุ้นกู้ระยะสั้น
S&P Global Ratings
Counterparty Credit Rating
แนวโน้ม
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (ระยะยาว)
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน (ระยะสั้น)
Fitch Ratings
สกุลเงินต่างประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Issuer Default Rating)
ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Issuer Default Rating)
แนวโน้ม
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
อันดับเครดิตภายในประเทศ
ตราสารหนี้ระยะยาว
ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนวโน้ม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

31 ธันวาคม 2561
มีเสถียรภาพ
Baa1/P-2
(P) Baa1
(P) P-2
BBB+/A-2
Stable
BBB+
A-2

BBB+
F2
Stable
BBB+
bbb+
AA+(tha)
F1+(tha)
Stable
AA(tha)

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เป รี ย บ เที ย บ ข้ อ มู ล ทา ง กา ร เงิ น ที่ ส�ำ คั ญ 5 ปี

ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ 31 ธันวาคม
				

หน่วย: พันล้านบาท
2557

2558

2559

2560

สินทรัพย์รวม
		 - เงินให้สินเชื่อ
		 - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 - เงินให้สินเชื่อสุทธิ
		 - เงินลงทุนสุทธิ
		 - ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2,699.7
1,777.1
-59.0
1,718.1
502.8
9.7

2,774.3
1,833.4
-64.8
1,768.6
537.0
10.6

2,913.0
1,939.0
-77.4
1,861.7
590.9
11.6

3,024.0
2,034.7
-90.0
1,944.7
570.4
11.3

3,187.3  
2,140.6
-103.3
2,037.3
568.9
13.4

หนี้สินรวม
		 - เงินรับฝาก
		 - เงินกู้ยืม

2,413.4
1,895.3
113.9

2,466.6
1,890.7
121.2

2,578.7
2,026.3
106.8

2,660.3
2,092.5
78.5

2,806.4
2,159.6
107.6

286.3

307.7

334.3

363.8

381.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2561

ผลประกอบการ (งบการเงินรวม)

ส�ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
				

หน่วย: พันล้านบาท
2557

2558

2559

2560

2561

รายได้ดอกเบี้ย
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

123.4
42.3

122.5
39.6

122.4
34.0

125.1
32.8

129.1
32.8

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

81.1
47.0

82.8
54.4

88.4
44.9

92.3
43.9

96.4
41.9

128.1
48.1

137.3
48.8

133.3
51.6

136.2
57.7

138.2
64.6

ก�ำไรก่อนหักหนี้สูญ
80.0
		 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 13.2
หัก ภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
13.5

88.5

81.7

78.6

73.6

29.7
11.6

22.5
11.6

25.1
10.3

24.0
9.5

47.2

47.6

43.2

40.1

รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินการ

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

53.3
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อัตราส่วนส�ำคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย: ร้อยละ

				

2557

2558

2559

2560

2561

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)
สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม

2.0
20.1
3.3
36.7

1.7
15.9
3.2
39.7

1.7
14.8
3.3
33.7

1.5
12.4
3.2
32.2

1.3
10.8
3.2
30.3

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ค่าใช้จ่ายต่อสินทรัพย์

37.5
1.8

35.6
1.8

38.7
1.8

42.3
1.9

46.8
2.1

สถานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก

10.6
93.8

11.1
97.0

11.5
95.7

12.0
97.2

11.9
99.1

การด�ำรงเงินกองทุน 1/
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

17.0
13.7
3.3

17.3
14.1
3.2

17.7
14.8
2.9

17.7
15.6
2.1

17.1
15.1
2.0

2.11
138.1
3.3
0.2

2.89
109.8
3.5
0.2

2.67
134.3
4.0
0.2

2.83
137.3
4.4
0.2

2.85
146.7
4.8
0.2

2557

2558

2559

2560

2561

15.69
83.94
6.00
618.6
3,399

13.88
90.45
5.50
406.2
3,399

14.01
98.28
5.50
518.3
3,399

12.69
106.93
5.50
509.9
3,399

11.79
111.80
5.50
453.8
3,399

คุณภาพสินทรัพย์
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
ดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม
ข้อมูลหลักทรัพย์

2/

				
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น - EPS (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น - BVPS (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น 3/ (บาท)
มูลค่าตลาดรวม (พันล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
1/
2/
3/

ตัวเลขเงินกองทุนเปิดเผยภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III
หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
เงินปันผลต่อหุ้นในปี 2561 เป็นไปตามข้อเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562 (เงินปันผลระหว่างกาล 1.50 บาทต่อหุ้น)

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต
เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
(กลุม่ ธนาคาร) และของเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ธนาคาร) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคาร งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มธนาคารและธนาคารตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะ
ธนาคารของกลุ ่ ม ธนาคารและธนาคาร ตามล� ำ ดั บ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงาน
เฉพาะธนาคาร และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สด
เฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อ้างถึงหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.5, 4.1 และ 11
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ถูกพิจารณา
เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบเนื่ อ งจากการประมาณการ
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ วิ จ ารณญาณและ
ข้อสมมติต่าง ๆ ทั้งในเรื่องระยะเวลาการรับรู้ และการประมาณ
จ�ำนวนเงินของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เป็นรายตัวและกลุ่มลูกหนี้

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยง
โดยพิ จ ารณาปั จ จั ย ภายใน และปั จ จั ย ภายนอกซึ่ ง อาจมี ผ ล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานของลูกหนีร้ ายตัว กลุม่ อุตสาหกรรม
กลุ่มลูกค้า หรือปัจจัยอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ประมาณการและ
การใช้วิจารณญาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 2,170 พันล้านบาท
และ 2,154 พันล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.1 และร้อยละ
75.3 ของสินทรัพย์รวม) โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวน
เงิน 99 พันล้านบาท และ 99 พันล้านบาท ตามล�ำดับ
ผูบ้ ริหารได้มกี ารก�ำหนดกรอบการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ในการประมาณการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ซึง่ รวมถึงวิธกี ารก�ำกับ
ดูแล การสอบทานและการอนุมตั โิ ดยฝ่ายบริหาร และการควบคุม
เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในกระบวนการมีความครบถ้วน ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก�ำหนด
ให้ธนาคารต้องมีการพิจารณาและสอบทานทัง้ ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพของเงินให้สนิ เชือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้กรอบดังกล่าว
• ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ เ ป็ น รายตั ว โดย
พิจารณาการจัดอันดับเครดิต และการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
ประมาณการมูลค่าหลักประกันเป็นปัจจัยในการพิจารณา
การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ส�ำหรับเงิน
ให้สินเชื่อที่มีลักษณะความเสี่ยงคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้วิธีแบบ
จ�ำลองความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ได้รวมข้อสมมติตา่ ง ๆ
เช่น พฤติกรรมของลูกค้าและความสามารถในการจ่ายช�ำระ
ได้ถกู เลือก อนุมตั ิ และน�ำไปใช้สำ� หรับกลุม่ สินเชือ่ ทีม่ ลี กั ษณะ
และความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบการออกแบบ
และประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพิจารณา
การให้สินเชื่อ และการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
ข้าพเจ้าสุ่มตัวอย่างเพื่อปฏิบัติงานสอบทานเงินให้สินเชื่อ โดย
สอบทานในรายละเอียดของประวัติสินเชื่อรายตัวและข้อมูลอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้าพเจ้าปฏิบตั อิ ย่างเป็นอิสระ ทัง้ นีต้ วั อย่างทีเ่ ลือก
รวมถึงลูกหนีร้ ายใหญ่ เงินให้สนิ เชือ่ ทีม่ กี ารปรับโครงสร้างหนีแ้ ละ
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการจ่ า ยช� ำ ระหนี้ รวมถึ ง การเลื อ ก
เงินให้สินเชื่อที่ระบุในการประเมินความเสี่ยงของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงทางด้านเครดิตของข้าพเจ้า
ทดสอบวิ ธี ก ารค� ำ นวณและข้ อ สมมติ ข องแบบจ� ำ ลองตาม
ความเหมาะสม รวมถึงสอบทานการกระทบยอดข้อมูลกับระบบ
ที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบ “Back-testing”

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และมูลค่ายุติธรรม อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3, 3.26, 3.27, 4, 5,
8 และ 9
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

การวัดมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินถูกพิจารณาเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ในการตรวจสอบเนื่องจากความซับซ้อนในการวัดมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงินของข้อมูลระดับ 2 และความมีนัยส�ำคัญ
ของการใช้วิจารณญาณและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง

ในการวางแผนวิธีการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเสี่ยง
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน ทั้งในแง่ของข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณ
และความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เป็นจ�ำนวนเงิน 487 พันล้านบาท และ 301 พันล้านบาท
ตามล� ำ ดั บ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน
36 พันล้านบาทและ 36 พันล้านบาท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ที่ถูกจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 465 พันล้านบาท และ 294
พันล้านบาท ตามล�ำดับ หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมที่ ถู ก จั ด เป็ น ข้ อ มู ล ระดั บ 2 ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวนเงิน 36 พันล้านบาท และ
36 พันล้านบาท ตามล�ำดับ

ตัวอย่างทีส่ มุ่ ส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน ข้าพเจ้าได้ตรวจข้อมูล
ที่ใช้ในการก�ำหนดราคาจากแหล่งข้อมูลภายนอก และท�ำการ
ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในแบบจ�ำลองการค�ำนวณราคา รวมถึงการ
ประเมินสภาพคล่องของราคาที่น�ำมาใช้ ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดมูลค่าของข้าพเจ้าในการประเมินความเหมาะสม
ของแบบจ�ำลองดังกล่าว และได้ทดสอบการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวของกลุ่มธนาคาร
และธนาคารอย่างเป็นอิสระ และเปรียบเทียบกับมูลค่าที่กลุ่ม
ธนาคารและธนาคารค�ำนวณได้

เครื่องมือทางการเงินจัดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นข้อมูล
ระดับ 2 ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะแสดงราคาคลาดเคลื่อนไปใน
งบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากข้อมูลที่น�ำมาใช้ประกอบการ
พิจารณาไม่ได้มาจากราคาภายนอกที่แท้จริง หรือไม่สามารถ
สังเกตได้โดยง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าประมาณการที่ดีที่สุด
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การวัดมูลค่าของส�ำรองประกันภัย
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินส�ำรองประกันภัย อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.29, 4.6 และ 23
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

การวัดมูลค่าของส�ำรองประกันภัยถูกพิจารณาเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ โดยเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณที่มีความ
ซับซ้อนอย่างมีนัยส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากการ
ใช้ วิ ธี ก ารและข้ อ สมมติ ท างคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ อ าจมี
ผลกระทบอย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ ต่ อ จ� ำ นวนเงิ น ของหนี้ สิ น และ
ค่าใช้จ่ายที่บันทึก

ในการวางแผนการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเสี่ ย งโดยพิจ ารณาปั จจั ยต่า ง ๆ ที่ อ าจมีผ ลกระทบต่ อ
ข้อสมมติหลักในการค�ำนวณและกรอบการควบคุมของข้อมูล
น�ำเข้า โดยข้อสมมติหลักเหล่านี้รวมถึงข้อสมมติทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน อัตราคิดลด และข้อสมมติ
ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ สมมติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรามรณะและการด�ำรงอยู่
ของกรมธรรม์ประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยของ
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บั น ทึ ก ในงบการเงิ น รวมเป็ น จ� ำ นวนเงิ น 278
พั น ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ส� ำ รองประกั น ภั ย ส� ำ หรั บ สั ญ ญา
ประกันภัยระยะยาว (ประมาณร้อยละ 99.7 ของหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย)

ในขัน้ ตอนการตรวจสอบของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าได้ใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประเมินวิธีการ และข้อสมมติ
ที่ใช้ในการค�ำนวณส�ำรองดังกล่าว และการทดสอบข้อมูลน�ำเข้า
ที่ส�ำคัญ รวมถึงการประเมิน ผลการออกแบบ การน�ำไปใช้
และประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติต่าง ๆ
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และกระบวนการวัดมูลค่า
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องความถูกต้องของการทดสอบความ
เพียงพอของหนีส้ นิ ทีจ่ ดั ท�ำโดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินความ
สมเหตุ ส มผลของอั ต ราคิ ด ลดที่ ใช้ และการประมาณการ
กระแสเงินสด และข้อสมมติตา่ ง ๆ ทีน่ ำ� มาปรับใช้กบั ประสบการณ์
ของบริษัทย่อย ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติ
ในอุตสาหกรรม อัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบดังกล่าว
สอดคล้องกับการปฏิบัติของผู้ร่วมตลาด

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ น
รายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่านข้อมูลอืน่
ตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้ า พเจ้ า หรื อ ปรากฏว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและขอให้
ท�ำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร
ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ ธนาคาร
และธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์

การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มธนาคารและธนาคาร หรือหยุดด�ำเนินงานหรือ
ไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและธนาคาร

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอ
และเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ

167

168

รายงานประจ� ำ ปี 25 61

สมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบกลุ ่ ม ธนาคาร ข้ า พเจ้ า เป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคาร
และธนาคาร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ
ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความ
สั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มธนาคาร
และธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ลุ ่ ม ธนาคารและ
ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและ
ก� ำ หนดเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบ ข้ า พเจ้ า ได้ อ ธิ บ าย
เรื่ อ งเหล่ า นี้ ใ นรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

(วินิจ ศิลามงคล)

• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
		 ปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอืน่ สุทธิ
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
9
10
11

2561

31 ธันวาคม

47,116,872
377,904,575
41,682,825
568,853,597
47,391

2560

40,797,176
316,733,080
43,499,427
570,370,844
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

31 ธันวาคม

46,443,366
362,033,032
41,533,759
272,994,919
18,988,748

2560

40,591,037
303,476,880
46,035,173
299,032,913
18,016,700

2,170,100,801 2,059,948,448 2,154,332,379 2,046,282,647
3,334,205
3,328,131
3,028,442
2,963,859

11.9
12

14
15
16
17
44
18

2,173,435,006 2,063,276,579 2,157,360,821 2,049,246,506
(29,540,202) (25,216,416) (29,540,202) (25,216,417)
(99,404,677) (85,699,301) (98,646,744) (84,936,081)
(3,867,951)

(4,291,141)

(3,867,951)

(4,291,141)

2,040,622,176 1,948,069,721 2,025,305,924 1,934,802,867
13,449,583
11,283,644
13,445,838
11,280,102
43,206,362
44,164,383
41,707,339
42,890,983
25,491,592
18,107,161
15,697,382
8,778,161
2,232,926
2,234,515
2,429,931
2,300,059
197,811
110,753
106,779
25,740
26,533,915
28,661,317
19,440,025
18,401,385
3,187,339,625 3,024,032,021 2,860,127,042 2,725,632,000

169

170
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ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19
20
3.11
8
21
22
23
24
44
25

2561

31 ธันวาคม

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

31 ธันวาคม

2560

2,159,630,551 2,092,457,200 2,156,936,065 2,087,890,289
142,528,617 108,573,192 145,599,164 110,911,960
13,944,143
23,670,751
13,942,883
23,670,230
1,144
59,900
36,483,008
44,984,107
36,798,917
44,620,824
107,560,901
78,538,067 106,065,393
75,379,761
9,426,568
7,729,706
8,922,840
7,340,382
278,220,199 248,244,534
19,675,994
14,615,892
19,435,132
14,488,352
423,164
3,589,507
2,559,950
38,462,288
37,806,171
31,240,768
29,802,716
2,806,356,577 2,660,269,027 2,518,941,162 2,396,664,464

171

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นบุริมสิทธิ 3,582,842,660 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2561

2561

2560

28
28

35,828,427

35,838,257

35,828,427

35,838,257

34,171,573

34,161,743

34,171,573

34,161,743

37,183

37,850

37,183

37,850

33,954,739

33,954,072

33,954,739

33,954,072

14,541
11,109,650
15,668,579

14,802
11,109,389
19,985,092

14,541
11,109,650
16,535,798

14,802
11,109,389
18,654,960

7,000,000
312,241,904

7,000,000
291,362,368

7,000,000
272,533,969

7,000,000
258,196,463

380,026,596

363,463,573

341,185,880

328,967,536

956,452

299,421

-

-

380,983,048

363,762,994

341,185,880

328,967,536

3,187,339,625 3,024,032,021 2,860,127,042 2,725,632,000

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

27

		 หุ้นสามัญ 3,417,157,340 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นบุริมสิทธิ 3,718,303 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
		 หุ้นสามัญ 3,395,473,895 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินรวม

172
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ง บ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น แ ล ะ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37
38
39
39
39
40
41
10.2

42
43
44

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

129,127,210 125,113,063 118,470,269 115,630,594
32,757,797 32,803,548 32,701,604 32,766,978
96,369,413 92,309,515 85,768,665 82,863,616
37,016,121 36,854,858 36,681,937 37,424,662
8,559,783
6,530,982
7,354,816
5,337,478
28,456,338 30,323,876 29,327,121 32,087,184
7,944,828
7,089,951
7,764,554
6,888,659
2,930,164
1,610,763
2,705,633
704,314
47,391
(8,949)
1,211,013
1,032,097
1,509,738
3,349,891
50,591,839 49,231,848
583,655
989,649
282,587
681,923
188,134,641 182,578,750 127,358,298 126,575,587
49,909,813 46,366,273
138,224,828 136,212,477 127,358,298 126,575,587
29,347,037
100,332
13,263,885
4,488,694
17,438,800
64,638,748
24,022,741
49,563,339
9,468,272
40,095,067

27,488,330
98,940
11,553,836
4,417,007
14,091,949
57,650,062
25,066,653
53,495,762
10,291,148
43,204,614

25,969,307
89,238
12,318,209
4,138,577
19,812,844
62,328,175
24,001,551
41,028,572
7,553,082
33,475,490

24,207,823
91,635
10,744,254
4,050,500
16,349,431
55,443,643
25,030,000
46,101,944
8,247,976
37,853,968

173

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ง บ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น แ ล ะ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
		 หรือขาดทุนในภายหลัง
		 (ขาดทุน) ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
		 ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
			 ด�ำเนินงานในต่างประเทศ
		 ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
			 (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย)
		 การเปลีย่ นแปลงในส�ำรองรายการป้องกันความเสีย่ ง
		 ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน)
			 เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการ
				 ใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(5,374,535)

6,079,641

(2,308,856)

717,378

(15,236)

(204,089)

-

-

319,201

72
370,849

1

51,202

1,011,067

(1,290,097)

461,771

(153,716)

(4,059,503)

4,956,376

(1,847,084)

614,864

22

(959,880)

-

(893,131)

-

44

191,976

-

178,626

-

(767,904)

-

(714,505)

-

		 รวม (ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี

(4,827,407)

4,956,376

(2,561,589)

614,864

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

35,267,660

48,160,990

30,913,901

38,468,832

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
		 ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
			 ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของ
				 พนักงาน
		 ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน)
			 เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับรายการทีไ่ ม่จดั ประเภทใหม่
				 เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

44

174
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ง บ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น แ ล ะ ก ำ� ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

หมายเหตุ
การแบ่งปันก�ำไรสุทธิ
		 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
		 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
		 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
		 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

45

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

40,067,556
27,511

43,151,904
52,710

33,475,490
-

37,853,968
-

35,258,592
9,068

48,070,604
90,386

30,913,901
-

38,468,832
-

11.79

12.69

9.85

11.14

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

โอนไปก�ำไรสะสม

-

-

-

-

-

-

667

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37,183 33,954,739

-

(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

(667)

-

-

29

37,850 33,954,072

ก�ำไรสุทธิ

การได้มาซึ่งส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
จากบริษัทย่อย

การได้มาซึ่งส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
โดยอ�ำนาจควบคุม
ไม่เปลี่ยนแปลง

การแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เงินปันผลจ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
สามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หุ้น
สามัญ

(4,279,327)

-

-

3

-

-

-

1,735,234 (345,268)

-

(15,236)

(15,236)

-

-

-

-

-

6,014,558 (330,032)

- (4,279,327)

-

-

-

-

261

-

14,541 11,109,650

-

-

-

-

-

-

(261)

-

14,802 11,109,389

หุ้น
บุริมสิทธิ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
อื่น ๆ

ก�ำไร
รวม
สะสม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน ทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้
ของเจ้าของ ตากฎหมาย จัดสรร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(12)

-

-

- (275,185)

- (4,041,316)

- (4,041,316)

-

-

(15)

-

-

-

-

-

-

(12)

-

(767,648) (4,808,964)
-

275,185

-

- 39,299,908 35,258,592

-

- 40,067,556 40,067,556

-

-

-

- (18,695,557) (18,695,557)

588,419 16,054,705 (2,364,511) 15,668,579 7,000,000 312,241,904 380,026,596

- (275,185)

253,247

253,247

-

-

-

-

-

รวม

(พันบาท)

648,000

(49)

-

956,452 380,983,048

-

9,068 35,267,660

(18,443) (4,827,407)

27,511 40,095,067

648,000

(37)

-

- (18,695,557)

299,421 363,762,994

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
รวมส่วนของ อ�ำนาจ
บริษัทใหญ่ ควบคุม

335,172 16,329,890 (2,364,496) 19,985,092 7,000,000 291,362,368 363,463,573

ขาดทุนจาก
การ
การ
ก�ำไร
การแปลงค่า เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(ขาดทุน) งบการเงิน ในส�ำรอง
ในส่วน
จากการวัด จากการ
รายการ
เกินทุน
มูลค่า
ด�ำเนินงาน ป้องกัน
จากการ
เงินลงทุน
ในต่าง
ความ
ตีราคา
เผื่อขาย
ประเทศ
เสี่ยง
สินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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-

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

โอนไปก�ำไรสะสม

-

-

-

-

-

1,053

-

ขาดทุนจาก
การแปลงค่า
ก�ำไร
งบการเงิน
จากการวัด จากการ
มูลค่าเงิน ด�ำเนินงาน
ลงทุน
ในต่าง
เผื่อขาย
ประเทศ

-

40

-

-

(204,089)

-

-

-

-

-

-

-

- 4,828,156 (204,089)

- 4,828,156

-

-

411

-

14,802 11,109,389 6,014,558 (330,032)

-

-

-

-

-

(411)

-

15,213 11,108,978 1,186,362 (125,943)

หุ้น
สามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37,850 33,954,072

-

ก�ำไรสุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

-

การได้มาซึ่งส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
โดยอ�ำนาจควบคุม
ไม่เปลี่ยนแปลง

-

(1,053)

29

หุ้น
สามัญ

38,903 33,953,019

การแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เงินปันผลจ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2560

หุ้น
หมายเหตุ บุริมสิทธิ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

-

-

72

72

-

-

-

-

(72)

อื่น ๆ

ก�ำไร
รวม
สะสม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน ทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้
ของเจ้าของ ตามกฎหมาย จัดสรร

รวมส่วน
ของ
บริษัท
ใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อ�ำนาจ
ควบคุม

รวม

(พันบาท)

(275,446)

-

-

-

-

-

-

-

(246)

-

-

-

(275,446)

- 4,918,700

- 4,918,700

-

(289)

-

-

-

-

(246)

-

-

4,918,700

-

275,446

-

- 43,151,904 48,070,604

-

- 43,151,904 43,151,904

-

-

- (18,695,557) (18,695,557)

(661)

-

4,956,376

-

-

90,386 48,160,990

37,676

52,710 43,204,614

(415)

-

- (18,695,557)

335,172 16,329,890 (2,364,496) 19,985,092 7,000,000 291,362,368 363,463,573 299,421 363,762,994

-

294,561

294,561

-

3

-

-

40,608 16,605,336 (2,364,207) 15,342,084 7,000,000 266,630,575 334,088,772 209,450 334,298,222

ส่วนแบ่ง
การ
(ขาดทุน)
การ
เปลี่ยนแปลง
ก�ำไร
เปลี่ยนแปลง ในส่วน
เบ็ดเสร็จอื่น ในส�ำรอง
เกินทุน
ในบริษัทร่วม รายการ
จากการ
(ภายใต้วิธี
ป้องกัน
ตีราคา
ส่วนได้เสีย) ความเสี่ยง สินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
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-

โอนไปก�ำไรสะสม

-

-

-

-

667

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37,183 33,954,739

-

(ขาดทุน) ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(667)

-

-

29

หุ้น
สามัญ

37,850 33,954,072

หุ้น
บุริมสิทธิ

ก�ำไรสุทธิ

การแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เงินปันผลจ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หุ้น
สามัญ

-

-

-

-

-

- (1,847,084)

- (1,847,084)

-

261

-

14,541 11,109,650 1,052,485

-

-

-

-

(261)

-

-

-

-

(272,078)

(272,078)

- (1,847,084)

- (1,847,084)

-

-

-

(8) 15,483,321 16,535,798

-

-

-

-

-

-

(8) 15,755,399 18,654,960

การ
การ
ก�ำไร เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
รวม
จากการ ในส�ำรอง
ในส่วน
องค์ประกอบ
วัดมูลค่า
รายการ
เกินทุน
อืน่ ของ
เงินลงทุน
ป้องกัน จากการตีราคา ส่วนของ
เผื่อขาย ความเสี่ยง สินทรัพย์
เจ้าของ

14,802 11,109,389 2,899,569

หุ้น
บุริมสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

272,078

32,760,985

(714,505)

33,475,490

-

(18,695,557)

-

30,913,901

(2,561,589)

33,475,490

-

(18,695,557)

7,000,000 272,533,969 341,185,880

-

-

-

-

-

-

7,000,000 258,196,463 328,967,536

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

(พันบาท)

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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-

โอนไปก�ำไรสะสม

-

-

-

-

1,053

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37,850 33,954,072

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น

(1,053)

-

-

29

หุ้น
สามัญ

38,903 33,953,019

หุ้น
บุริมสิทธิ

ก�ำไรสุทธิ

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หุ้น
สามัญ

-

-

-

-

4.11

-

-

573,902

573,902

-

-

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

40,962

-

-

-

(272,340)

-

-

-

-

-

(272,340)

614,864

614,864

-

-

-

(8) 15,755,399 18,654,960

-

40,962

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

14,802 11,109,389 2,899,569

-

-

-

-

(411)

-

(40,970) 16,027,739 18,312,436

การ
การ
ก�ำไร เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
รวม
จากการ ในส�ำรอง
ในส่วน
องค์ประกอบ
วัดมูลค่า
รายการ
เกินทุน
อืน่ ของ
เงินลงทุน
ป้องกัน จากการตีราคา ส่วนของ
เผื่อขาย ความเสี่ยง สินทรัพย์
เจ้าของ

15,213 11,108,978 2,325,667

หุ้น
บุริมสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

272,340

37,853,968

-

37,853,968

-

(18,695,557)

-

38,468,832

614,864

37,853,968

-

(18,695,557)

7,000,000 258,196,463 328,967,536

-

-

-

-

-

-

7,000,000 238,765,712 309,194,261

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

(พันบาท)
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ก�ำไร) ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผลรับ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

49,563,339

53,495,762

41,028,572

46,101,944

4,756,762
27,135,420
113,537
58,172
(3,611,121)
(2,930,164)
(47,391)

3,271,861
27,497,266
12,411
(24,479)
3,084,349
(1,610,763)
8,949

4,539,874
27,114,229
113,740
47,016
(3,270,367)
(2,705,633)
-

3,103,600
27,460,613
11,304
(21,405)
2,685,110
(704,314)
-

75,038,554
(96,369,413)
(1,211,013)
128,256,968
(32,051,579)
1,206,093
(10,444,731)

85,735,356
(92,309,515)
(1,032,097)
126,765,200
(33,262,642)
1,028,378
(10,793,147)

66,867,431
(85,768,665)
(1,509,738)
117,763,427
(31,978,303)
1,341,219
(8,299,732)

78,636,852
(82,863,616)
(3,349,891)
116,837,369
(33,211,538)
2,303,359
(8,604,425)

64,424,879

76,131,533

58,415,639

69,748,110

(61,042,863) (59,424,924) (58,544,492) (59,585,388)
6,035,619
7,527,791
7,477,509
7,061,739
2,561,484
14,543,299
(2,282,221)
19,682,058
(130,352,187) (118,710,261) (128,223,088) (116,824,562)
8,408,329
8,512,888
8,408,329
8,512,888
2,338,067
2,984,061
(980,456)
7,282,392
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ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

67,173,351

66,185,085

69,045,776

66,436,687

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

33,955,425

7,620,033

34,687,204

7,133,035

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

(9,726,608)

13,144,432

(9,727,347)

13,148,481

(58,756)

9,306

-

-

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

(8,664,851)

(8,005,015)

(7,943,116)

(9,742,892)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น

27,146,655

(36,174,269)

28,809,454

(39,147,291)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

29,975,665

31,250,087

-

-

4,787,746

359,863

5,205,560

(1,017,702)

36,961,955

5,953,909

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์

หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

4,348,751 (27,312,445)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย

(403,574,752) (516,878,010) (253,321,752) (376,873,023)
400,100,243

528,910,230

281,317,455

421,918,513

(3,940,521)

(669,600)

(607,321)

(669,600)

3,516,127

1,707,990

1,544,398

1,900,898

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป

(1,068,871)

(243,070)

(1,060,894)

(234,570)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป

1,330,155

30,208

1,330,155

30,208

-

-

(972,049)

(457,553)

(2,349,751)

(5,768,414)

(1,990,002)

(5,644,363)

194,717

83,694

177,435

78,654

(9,033,139)

(5,367,363)

(8,464,665)

(5,216,555)

(14,825,792)

1,805,665

17,952,760

34,832,609

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมการลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ระยะยาว
2,168,000
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
138,213
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาว
(59,838)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
(18,695,557)
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจากบริษัทย่อย
648,000
การได้ ม าซึ่ ง ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจควบคุ ม โดยอ� ำ นาจ
ควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
(49)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(15,801,231)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
(15,236)
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
6,319,696
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
40,797,176
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�ำคัญมีดังนี้
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
การเปลี่ยนแปลงในส�ำรองรายการป้องกันความเสี่ยง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ทรัพย์สินรอการขายจากการรับช�ำระหนี้
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศของตราสารหนี้ระยะยาว
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

2,168,000
138,213
(59,838)
(18,695,557)
-

31,296,938
(20,000,000)
152,459
(18,695,557)
-

(661)
(7,246,821) (16,449,182)
(204,089)
308,664
5,852,329
40,488,512 40,591,037

(7,246,160)
274,004
40,317,033

47,116,872

40,797,176

46,443,366

40,591,037

(5,374,535)

6,079,641

(2,308,856)

717,378

(15,236)
319,201

(204,089)
72
370,849

1

51,202

(959,880)
10,687,805

8,204,517

(893,131)
10,687,805

8,204,517

(384,408)

(3,385,277)

(384,408)

(3,385,277)

(979,611)

121,881

(979,611)

121,881

(นายอาทิตย์ นันทวิทยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31,296,938
(20,000,000)
152,459
(18,695,557)
-
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1.

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9
ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินผ่านส�ำนักงานใหญ่และเครือข่ายสาขาทั้งในประเทศไทย
สิงคโปร์ ฮ่องกง ลาว เวียดนาม เซี่ยงไฮ้ และหมู่เกาะเคย์แมน และบริษัทย่อยในประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่อีกแห่ง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงรายการ
ตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดท�ำและประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษทั ย่อยในบางเรือ่ ง ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส� ำคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท�ำ
งบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคารและ
บริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง
ที่ดินและอาคาร

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม

(ค)

สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย
(ง)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ
ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภายในปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ตราสารอนุพันธ์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
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ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันระยะยาว
บริษทั ย่อยก�ำหนดมูลค่าของส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ตามวิธคี ำ� นวณส�ำรองประกันภัยแบบเบีย้ ประกันภัยสุทธิ
ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่จัดท�ำโดยผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ อัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพและอัตราดอกเบี้ยที่คิดลด เมื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตามที่ได้เสนอแก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้อสมมติเหล่านี้
ถูกใช้ส�ำหรับการค�ำนวณหนี้สินดังกล่าวตลอดช่วงอายุสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับสัญญายูนิตลิงค์ ส�ำรอง
ถูกค�ำนวณตามที่ได้อธิบายใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.29
ทั้งนี้บริษัทย่อยก�ำหนดมูลค่าของส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยใช้อัตรามรณะตามตารางมรณะไทยปี 2560
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ถูกออกแบบและเสนอแก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ข้อสมมติข้างต้นจะถูกทบทวนทุกปีเพื่อประเมินว่าข้อสมมติดังกล่าวสะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งนี้ให้เห็นว่า
ข้อสมมติดังกล่าวไม่เหมาะสม ข้อสมมติดังกล่าวจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ข้อสมมติดังกล่าวจะไม่ถูก
ปรับปรุงถ้าไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง (adverse experience)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทย่อยก�ำหนดส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามการปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสากล ข้อสมมติที่ใช้ในการ
ประมาณการของสินทรัพย์และหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการหนี้สินเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ในความไม่แน่นอนในการตัง้ ประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับสินไหมทดแทนมีแนวโน้มว่าผลลัพธ์สดุ ท้ายอาจจะมีผลแตกต่างอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญกับหนี้สินที่ได้ตั้งอยู่เดิม
ประมาณการหนี้สินถูกจัดท�ำขึ้น ณ วันที่รายงาน ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจนถึง
ณ วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจ�ำนวนเงินที่ได้ช�ำระแล้ว
บริษัทย่อยได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตและวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าว

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดส�ำรองเบี้ยประกันภัย
บริษทั ย่อยก�ำหนดมูลค่าของส�ำรองเบีย้ ประกันภัยโดยวิธสี ำ� รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ซึง่ ถูกค�ำนวณในรูปแบบเดียวกันส�ำหรับ
ทุกประเภทของสัญญาประกันภัยระยะสั้น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทย่อยหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน รายละเอียดของวิธีการและข้อสมมติของการวัดมูลค่ายุติธรรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 15
3.

นโยบายการบัญชีท่ส
ี �ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
3.1

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย (รวมกันเรียกว่า “ธนาคารและบริษทั ย่อย”) และส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม

การรวมธุรกิจ
ธนาคารบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังธนาคาร ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันทีซ่ อื้ กิจการคือวันทีอ่ ำ� นาจในการควบคุมนัน้ ได้ถกู โอนไปยังผูซ้ อื้ การก�ำหนดวันทีซ่ อื้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับการโอนอ�ำนาจควบคุม
จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ก�ำไร
จากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโี่ อนไป หนีส้ นิ ทีธ่ นาคารก่อขึน้ เพือ่ จ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของบริษทั ทีถ่ กู ซือ้ ทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ หากมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ในอดีต
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริม่ แรกส�ำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานที่ การรวมธุรกิจเกิดขึน้ ธนาคาร
ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์
หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ�ำนวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ
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การซื้อแบบทยอยซื้อ
ในการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ ธนาคารต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่ธนาคารถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการ
รวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ และรับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถ้ กู ซือ้ ก่อน
การรวมธุรกิจทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก�ำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุน
ดังกล่าวออกไป

บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ ธนาคารเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้น ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของธนาคาร
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของธนาคารที่ไม่ท�ำให้ธนาคารสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ
ในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม
เมือ่ ธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษทั ย่อยนัน้ ออก รวมถึงส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของธนาคารในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ ภายหลัง
การรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของธนาคาร
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ธนาคารสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือการควมคุมร่วม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จา่ ยทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ
ในกลุม่ ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการกับบริษทั ร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุน
เท่าที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของส�ำนักงานใหญ่ สาขาทั้งในและต่างประเทศและบริษัทย่อยของธนาคาร โดยได้ตัดรายการค้าและ
ยอดคงเหลือระหว่างกันออกแล้ว
3.2

เงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.3

เงินลงทุน

ธนาคารได้จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนทั่วไป
และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธนาคารแยกแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุน และเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ซื้อมาโดยมีความตั้งใจที่จะถือไว้เป็นระยะเวลาสั้นเพื่อหาก�ำไร
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
บันทึกเป็นก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าในก�ำไรหรือขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยรับของหลักทรัพย์เพื่อค้าบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�ำหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของ
จนกว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือขายไป ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุน
ที่จะถือจนครบก�ำหนด ซึ่งแสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่าง
จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคย
บันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในกรณีที่หลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง
สินทรัพย์ทผี่ เู้ อาประกันภัยรับความเสีย่ งเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้สญ
ั ญายูนติ ลิงค์ ซึง่ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะอ้างอิงโดยตรง
กับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนดังกล่าวแสดงในมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
ส�ำหรับหน่วยลงทุนที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
3.4

เงินให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีในรายที่ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปและเงินให้สินเชื่อประเภทอื่น
แสดงเฉพาะยอดเงินต้น ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกตามสัญญา
3.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นประมาณการส่วนสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดจากสินเชื่อและรายการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่รายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญขั้นต�่ำได้ตั้งตามเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ดังกล่าวก�ำหนดให้ธนาคารจัดชั้นเงินให้สินเชื่อทั้งหมด
โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับสินเชื่อแต่ละชั้นในอัตราที่ก�ำหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับราคาสูงสุดของหลักประกันที่จะน�ำมาใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนดให้ธนาคารต้องมีการสอบทานคุณภาพของเงินให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธนาคาร
และบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินจะต้องรายงานผลของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำ
ส�ำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายใหญ่ (Corporate loans) ธนาคารได้พิจารณาจากความสามารถในการจ่ายช� ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละ
รายจากประวัติการช�ำระหนี้ที่ผ่านมา ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต ปัจจัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ และมูลค่าปัจจุบัน
ที่ได้จากการขายหลักประกันในกรณีที่คาดว่าแหล่งที่มาของการจ่ายช�ำระหนี้จะเกิดจากการขายหลักประกัน ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อลูกหนี้
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และเงินให้สินเชื่อรายย่อย ธนาคารได้ใช้ข้อมูลทางสถิติของสินเชื่อในการวิเคราะห์ทางสถิติของการเลื่อนชั้น
ของเงินให้สินเชื่อ (Migration Analysis) เพื่อประมาณการการเสื่อมค่าของลูกหนี้และค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ธนาคารกันเงินส�ำรองเป็นกลุ่มหนี้ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์
ในอดีตของสินเชื่อแต่ละชั้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ำรองประจ�ำปีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน หนี้สูญที่ได้รับคืนแสดงยอดสุทธิ
กับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในก�ำไรหรือขาดทุน
การตัดจ่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญน�ำไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ธนาคารพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชี ส�ำหรับลูกหนี้ที่ธนาคารได้ติดตาม
ทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการช�ำระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี
3.6

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามีหลายวิธีคือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ช�ำระหนี้
การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้หรือการแปลงหนี้เป็นทุน
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการช�ำระหนี้ ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนดให้ธนาคารพิจารณา
เลือกใช้วธิ หี ลักประกันเพือ่ ค�ำนวณส่วนสูญเสียและ/หรือใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต โดยใช้อตั ราดอกเบีย้
ตลาดในการคิดลด ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมและบันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุน ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้
การลดยอดหนี้ การขายทรัพย์ช�ำระหนี้ การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุนอาจท�ำให้เกิดผลขาดทุนจากการลดเงินต้น
และดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคารบันทึกบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
ส�ำหรับการโอนสินทรัพย์ช�ำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อช�ำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารบันทึกบัญชีสินทรัพย์
หรือส่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั โอนมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จา่ ยในการขาย แต่ตอ้ งไม่สงู กว่าเงินลงทุนในลูกหนีบ้ วกดอกเบีย้
ที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ก�ำไรหรือขาดทุนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ณ วันโอน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
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ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดดังกล่าว ณ วันที่
ในงบการเงิน และปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า เมื่อมูลค่ายุติธรรมของหนี้เปลี่ยนแปลงไป การค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้ใหม่ ณ วันทีใ่ นงบการเงินจะค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น โดยการปรับปรุงบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าต้องไม่ท�ำให้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้สูงกว่าเงินให้สินเชื่อ
3.7

ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ณ วันที่รายงาน
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ รอการขายมีการด้อยค่าจะรับรูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ�ำหน่าย
3.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินและอาคารที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งก�ำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่ค�ำนวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่ธนาคารก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
ได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื ส�ำหรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดย
ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ ซึง่ ไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์นนั้ ให้ถอื ว่า ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ ตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ใน
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีทเี่ คยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรูข้ าดทุนในก� ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์
ชิน้ เดียวกันนัน้ แล้ว ในกรณีทมี่ ลู ค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจ�ำนวน
ที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทตี่ รี าคาใหม่กบั ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์
ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก�ำไรสะสม ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์
ที่จ�ำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงอาคารและอุปกรณ์
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลีย่ น
แทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร
20 - 50 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร		 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ		
5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
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3.9

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันที
ในก�ำไรหรือขาดทุน

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขัน้ ตอนพัฒนาเกีย่ วข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดขี นึ้ กว่าเดิม รายจ่ายทีเ่ กิดจาก
การพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
นัน้ มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึง่ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และธนาคารและบริษทั
ย่อยมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมา
ขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
จัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ
สินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ทสี่ ามารถระบุได้
ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ� ำหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์		

5

ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง
วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
3.10 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้
รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์
ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
มีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดทีบ่ นั ทึกโดยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
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มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
และตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็น
ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
อื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการ หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียง
เท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.11

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์

บริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาเป็นภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการดังกล่าวแสดงถึงภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ค�้ำประกันของบริษัทย่อยในรูปแบบหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงิน
ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับธุรกรรมการยืมหรือ
ให้ยืมหลักทรัพย์ในอีกทอดหนึ่ง
ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายชอร์ตหลักทรัพย์ถูกรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน ค่าธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์บันทึก
ตามเกณฑ์คงค้าง
3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงาน
ให้กับกิจการ
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โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษทั ย่อยจากโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ถกู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูก
รับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที ธนาคารและบริษัทย่อยก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรา
คิดลดทีใ่ ช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในหนีส้ นิ ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้สทุ ธิ
ซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์
รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ในอดีต หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ก�ำไรและขาดทุน
จากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงาน
ของพนักงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีก
ต่อไป ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หากธนาคารและ
บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีต
และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3.13 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ ธนาคารและบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่าย
ในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
3.14		การรับรู้เมื่อเริ่มแรก

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การซื้อและการขายเงินลงทุนในวันที่ช�ำระราคา เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ รวมทั้งเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจะถูกรับรู้ในวันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาภายใต้
ข้อก�ำหนดของตราสารทางการเงินนั้น
3.15		ทุนเรือนหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
หุน้ บุรมิ สิทธิถกู จัดประเภทเป็นทุนหากไม่มกี ารระบุการบังคับไถ่ถอนหรือให้สทิ ธิเฉพาะธนาคารในการไถ่ถอน ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลเป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นการจัดสรรภายในส่วนของทุนเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการ
หักจากส่วนของทุน
3.16 รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดจากเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�ำระนานเกินกว่า
3 เดือน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบีย้ จากเงินให้สนิ เชือ่ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ คี วามไม่แน่นอนของความสามารถ
ของลูกหนี้ในการจ่ายช�ำระจะถือเป็นรายได้ เมื่อได้รับช�ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้ว
ตามเกณฑ์คงค้างออกทั้งหมด ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและจากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าว
ข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ซึ่งจะรับรู้

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 3 งวดการช�ำระเงิน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะตั้งพักไว้และตัดจ�ำหน่าย
เป็นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กัน ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น

3.17

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

ธนาคารรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method)
รายได้จากลูกหนี้เช่าการเงินที่ค้างช�ำระนานเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระจะถูกกลับรายการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

3.18

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว

3.19

รายได้เงินปันผล

ธนาคารรับรู้รายได้เงินปันผลในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.20

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าค�ำนวณจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องทางการเงินรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

3.21

เงินสมทบกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

จ�ำนวนเงินน�ำส่งเข้ากองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.22

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจ้าของหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�ำนวนที่ใช้
เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือ
ทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่ธนาคารและบริษัทย่อยคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ธนาคารและบริษทั ย่อยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีทไี่ ม่แน่นอนและอาจท�ำให้จำ� นวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งช�ำระ ธนาคารและบริษทั ย่อยเชือ่ ว่าได้ตงั้ ภาษีเงินได้
ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�ำให้ธนาคารและบริษทั ย่อยเปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับการ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่ม
แล้วอาจมีจ�ำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจ�ำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.23

ก�ำไรต่อหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิได้สิ้นสุดลง หุ้นบุริมสิทธิจึงมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญทุกประการ ก�ำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่าย
ระหว่างปี
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3.24

รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่
เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

3.25

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนัน้ ออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าทีถ่ กู ปันส่วนให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�ำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ
หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนัน้ ต้องถูกจัดประเภทเป็นก�ำไรหรือ
ขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึง่ ของก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่าย หากธนาคารจ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงั คงมีการควบคุม
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หากธนาคารจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพียงบางส่วนโดยที่
ธนาคารยังคงมีอทิ ธิพลหรือการควบคุมร่วมทีม่ สี าระส�ำคัญอยู่ ธนาคารต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเป็นก�ำไรหรือขาดทุน
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เมือ่ มีการช�ำระหนีร้ ายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนีห้ รือเจ้าหนีก้ บั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่ รายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการ
ช�ำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าว
จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.26 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์มีวิธีการรับรู้รายการดังนี้
1. ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ำรายการดังกล่าวบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
2. ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ธนาคารรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) ดังนี้
1. กรณีธนาคารรับรูร้ ายการทีถ่ กู ป้องกันความเสีย่ งด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม
2. กรณีธนาคารรับรู้รายการที่ถกู ป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์คงค้าง ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ปอ้ งกัน ความเสี่ยงจะรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
3.27 การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด

ในกรณีที่น�ำตราสารอนุพันธ์มาใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่บันทึกในบัญชี หรือ
ของรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงซึ่งมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
การป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่น�ำไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกัน
ความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่
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3.28 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน

รายการขายลดตัว๋ เงินประเภทผูซ้ อื้ มีสทิ ธิไล่เบีย้ ซึง่ ไม่มธี นาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเป็นหนีส้ นิ ภายใต้บญ
ั ชี “ภาระ
จากการขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน” บริษทั จะโอนบัญชีเงินให้สนิ เชือ่ ตามตัว๋ เงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน” เมือ่ ตัว๋ เงินนัน้
ถึงก�ำหนดช�ำระและผู้จ่ายเงินได้จ่ายเงินตามตั๋วเงินแล้ว
3.29 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญอื่นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต

		

3.29.1 การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย และสัญญาลงทุน

			

บริษทั ย่อยได้ออกสัญญาซึง่ มีการโอนความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย หรือความเสีย่ งทางการเงิน หรือทัง้ สองความเสีย่ ง

			
			
			
			
			

สัญญาประกันภัยคือสัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งบริษัทย่อยได้รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญจาก
ผูเ้ อาประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์อนื่ หากเหตุการณ์ในอนาคต
อันไม่แน่นอนทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัยหรือผูร้ บั ผลประโยชน์อนื่
ทัง้ นีเ้ มือ่ สัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้วยังคงเป็นสัญญาประกันภัยเท่ากับเวลาทีเ่ หลือของกรมธรรม์
นั้น ๆ แม้ว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

			

สัญญาลงทุนคือสัญญาที่ได้โอนความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญ

			
			
			

บริษทั ย่อยได้นยิ ามความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญว่าเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใดๆทีก่ ารจ่ายผลประโยชน์
ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัยจะมีจำ� นวนเงินมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการจ่าย
ผลประโยชน์หากไม่มีเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น

			

บริษัทย่อยแยกองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินของสัญญาประกันภัย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้

			
(1) บริษัทย่อยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืนแฝงใด ๆ) แยกต่างหากได้
				 (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็นการประกันภัย) และ
			
(2) นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็น
				 การฝากเงิน
			

จากเงื่อนไขข้างต้น บริษัทย่อยได้แยกองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินของสัญญายูนิตลิงค์
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3.29.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

			

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

			
			
			
			

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การคาดการณ์
เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคต และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เบี้ยประกันภัยค้างรับจะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีระหว่างปีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

			

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ และค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต และถูกบันทึกเมือ่ รับรูเ้ บีย้ ประกันภัย และถูกยกเลิกเมือ่ เกิดรายการ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน หนี้สินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าโดยใช้ข้อสมมติซึ่งได้ค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกันที่มีผลบังคับอยู่ เงินส�ำรองถูกค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใน
ของบริษัทย่อยโดยใช้วิธีค�ำนวณส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิโดยใช้ข้อสมมติคือ อัตรามรณกรรม
อัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ลด กับประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมธรรม์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ซึง่ ข้อสมมติดงั กล่าวได้ถกู จัดท�ำขึน้ เมือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และตามทีไ่ ด้เสนอแก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำหรับสัญญายูนิตลิงค์ ส�ำรองส�ำหรับหน่วยลงทุนค�ำนวณตามมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนที่ใช้หนุนหน่วยลงทุน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมธรรม์นนั้ และส�ำรองทีไ่ ม่ใช่สำ� หรับหน่วยลงทุนค�ำนวณโดยใช้วธิ กี ารค�ำนวณแบบเบีย้ ประกันภัยสุทธิ

			

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินส� ำหรับประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ช�ำระ ณ วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือ
ไม่ได้รบั รายงานก็ตาม รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกของสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น ประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนถูกประเมินโดยอาศัยประสบการณ์และใช้ข้อมูล
ในอดีตของบริษทั ย่อย ซึง่ ค�ำนวณโดยวิธปี ระมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และตัง้ ส�ำรองส�ำหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

			

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยคือส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้และถูกค�ำนวณโดยใช้เบีย้ ประกันภัยรับของสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น การประกันภัยกลุ่ม ตามรูปแบบของความเสี่ยงที่ได้รับประกันภัย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

			

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายเป็นสินไหมทดแทนและหนีส้ นิ ผลประโยชน์กบั ผูถ้ อื กรมธรรม์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการเสียชีวติ การไถ่ถอนกรมธรรม์กอ่ นครบก�ำหนด การครบก�ำหนดของกรมธรรม์ ผลประโยชน์อนื่ ๆ และเงินฝาก
ของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงดอกเบีย้ ค้างจ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายแสดง
ในราคาทุน

			

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย และเงิน
ที่บริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยแสดงในราคาทุน

			

เบี้ยประกันภัยรับ และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

			

สัญญาประกันภัยระยะสั้น
เบี้ยประกันภัยรับถูกรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ และแสดงมูลค่าก่อนเบี้ยประกันภัยเอาต่อ และ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับ และการเปลี่ยนแปลงในเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และถูกรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง

			

สัญญาประกันภัยระยะยาว
เบีย้ ประกันชีวติ ปีแรกรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ กรมธรรม์มผี ลบังคับใช้ (หรือได้รบั ช�ำระเบีย้ ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย
ได้รับการอนุมัติ) ส�ำหรับเบี้ยประกันปีต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อถึงก�ำหนดช�ำระเฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตปีแรก และเบี้ยประกันปีต่อแสดงมูลค่าก่อน
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ายังไม่รับรู้เป็นรายได้จนกว่ากรมธรรม์นั้นถึงวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ

			

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

203
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ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนประกอบไปด้วยผลประโยชน์คา่ สินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสทุ ธิดว้ ยการรับคืนจากการรับช่วงสิทธิ และการเปลีย่ นแปลงใน
ประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสั้น ทั้งนี้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และ
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการหรือเมือ่ ได้รบั การอนุมตั หิ รือเมือ่ ได้รบั แจ้งหรือเมือ่
ครบก�ำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

			

การประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ทีเ่ กิดจากการท�ำสัญญาประกันภัยต่อถูกแยกแสดงจากสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้
และค่าใช้จา่ ยจากสัญญาประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพราะการจัดให้มกี ารประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของบริษทั
ย่อยจากภาระผูกพันโดยตรงที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ส่วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัย
ต่อ รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามรูปแบบของบริการ
ประกันภัยต่อที่รับเมื่อเกิดรายการ
สินทรัพย์หรือหนี้สินจากการประกันภัยต่อถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งถูกแสดงภายใต้รายการลูกหนี้จากการ
ประกันภัยต่อ ส่วนแบ่งหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ทั้งนี้
ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้กต็ อ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายในการน�ำมาหักกลบลบกัน และ
ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิหรือรับช�ำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�ำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน
โดยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยนั้น ๆ
จ�ำนวนที่คาดว่าจะได้รับจะถูกประเมินส�ำหรับวัดการด้อยค่า ณ วันที่รายงาน โดยสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
จะถือว่าเกิดการด้อยค่า ถ้ามีหลักฐานอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ภายหลังการรับสินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ท�ำให้บริษัทย่อยอาจจะไม่ได้รับจ�ำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และผลกระทบ
ต่อจ�ำนวนเงินจากเหตุการณ์ที่บริษัทย่อยจะได้รับจากผู้รับประกันภัยต่อ สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

			

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

			

สัญญาประกันภัยระยะสั้น
หนี้สินของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาประกันภัยระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบกับประมาณการ
ที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถอื เป็นรายได้และค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับกรมธรรม์ทยี่ งั มีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ซึง่ ค�ำนวณ
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต และหากพบว่ามีจ�ำนวนที่
คาดว่าจะไม่เพียงพอ ส�ำรองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หรือค่าสินไหม
ทดแทน และถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
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สัญญาประกันภัยระยะยาว
หนี้สินของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของกระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ กิดจากสัญญาโดยใช้ขอ้ สมมติปจั จุบนั กับมูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ รวมส�ำหรับ
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และหากพบว่ามีจ�ำนวนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ ส�ำรองเพิ่มเติม
จะถูกบันทึกเพิ่มในรายการส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับหนี้สินส่วนที่ไม่เพียงพอจะถูกบันทึก เมื่อส�ำรองที่ถูกค�ำนวณโดยใช้วิธีส�ำรองประกันภัยแบบ
เบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ซึ่งอ้างอิงจากหลักการประมาณการที่ดี
ที่สุดมากกว่าหนี้สินที่ถูกค�ำนวณโดยใช้วิธีส�ำรองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ทั้งนี้ข้อสมมติที่ถูกใช้ในวิธีส�ำรองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นไปตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. 2554 ยกเว้นอัตราดอกเบีย้ คิดลดซึง่ บริษทั ย่อยได้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง ณ ปัจจุบนั ทีไ่ ด้ปรับปรุง
แล้ว ส�ำหรับวัตถุประสงค์เพือ่ การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ ตามทีไ่ ด้ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวติ

4.

การบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งและการควบคุมดูแลกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและ
บริษัทย่อย คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา การน�ำ ไปปฏิบัติและ
การควบคุมดูแลนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยในด้านที่เฉพาะเจาะจง โดยจะรายงานกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ที่ได้จัดท�ำต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงนโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy)
ได้ถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธนาคารและบริษัทย่อย เพื่อจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขต
ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สินค้า และบริการที่ให้แก่ลูกค้า ธนาคารและ
บริษัทย่อยมุ่งที่จะพัฒนาระเบียบข้อบังคับและการควบคุมโดยผ่านการน�ำไปปฏิบัติและการควบคุมดูแลนโยบายที่เหมาะสม รวมถึง
ขั้นตอนการด�ำเนินงานและการวัดผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในเพื่อที่จะให้พนักงาน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบที่ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ตรวจสอบการควบคุม
และวิธีการควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งผลการตรวจสอบจะถูกรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกรอบ
การบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริษัทย่อย
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4.1

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามสัญญา หรือกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสินเชื่อครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบ
แสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่น ๆ และธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือค�้ำประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงาน
อนุมตั สิ นิ เชือ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน และก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั สิ นิ เชือ่ ในแต่ละระดับตามระดับความเสีย่ ง หรือระดับความสูญเสียทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนจัดให้มีนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญต่าง ๆ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร อาทิเช่น
•
•
•
•
•
•
•

แนวนโยบายสินเชื่อ
นโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอดตลาด
นโยบายจัดชั้นสินทรัพย์ การกันเงินส�ำรอง และการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี
นโยบายธรรมาภิบาลแบบจ�ำลองความเสี่ยงด้านเครดิต
การให้ Rating ส�ำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่ใช่ลูกหนี้รายย่อย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงคู่สัญญา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญา

ความเสีย่ งด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชือ่ จึงมีการใช้วธิ กี ารวัดระดับความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ การใช้เครือ่ งมือ
ทางสถิติอย่างง่าย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสถิติที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงในสินเชื่อแต่ละประเภท
ได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารและบริษทั ย่อยก�ำหนดให้มกี ารรายงานความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างสม�ำ่ เสมอ ข้อมูลการรายงานความเสีย่ งด้านเครดิตของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งในเรื่องของการขยายตัวสินเชื่อ
คุณภาพหนี้ การกระจุกตัวด้านเครดิตและการกระจายการลงทุน เป็นต้น
4.2

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อันอาจมีผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี
ปัจจุบนั และในอนาคตและ/หรือเกิดความผันผวนต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากโครงสร้างและลักษณะของ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
ธนาคารและบริษัทย่อยมีการจัดท�ำนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสาร
ทางการเงินนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงมีการ
ควบคุมดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญมีระยะเวลาของการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

เปลี่ยน
เปลี่ยน
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
ได้ทันที 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

-

-

รวม

-

4,397 332,390
- 35,211
990,271 407,991

4,368 2,517
5,867
182,033 99,116 227,986
176,763 440,849 54,298

70,389

994,668 775,592

363,164 542,482 288,151

70,389 100,238 3,134,684

335,589

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

-

1,433,554 316,934

-

สินเชื่อ
ด้อย
คุณภาพ

47,117

47,117

28,613 378,152
24,508 568,854
- 2,140,561

5,485

-

-

68,069 2,159,631

8,783

95,185

7,550 22,633

-

-

8,378 142,529

-

15,418

43,463 28,420

20,260

-

- 107,561

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,442,337 427,537

386,602 56,538

20,260

- 76,447 2,409,721

ผลต่าง

(447,669) 348,055

(23,438) 485,944 267,891

70,389 23,791 724,963

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 247 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

เปลี่ยน
อัตรา
ดอกเบี้ย เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
ได้ทันที 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี

เปลี่ยน
อัตรา สินเชื่อ
ดอกเบี้ย ด้อย
ไม่มี
เกิน 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **

-

-

15,180 270,023
3,629 2,018
4,648
- 84,337 144,281 98,655 212,727
967,200 385,341 180,035 399,538 37,058

65,560

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

982,380 739,701 327,945 500,211 254,433 65,560 92,633 2,962,863

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

-

-

-

-

1,300,295 317,140 375,980 20,826

40,797

40,797

21,465 316,963
30,371 570,371
- 2,034,732

-

-

78,216 2,092,457

3,899

12,920

-

6,867 108,573

127 24,773

49,267

-

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,313,676 390,573 378,551 49,498

62,187

- 85,083 2,279,568

ผลต่าง

(331,296) 349,128 (50,606) 450,713 192,246 65,560

13,381

69,062

-

4,371

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 230 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2,444

-

78,538

7,550 683,295

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

เปลี่ยน
อัตรา
ดอกเบี้ย เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
ได้ทันที 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี

เปลี่ยน
อัตรา สินเชื่อ
ดอกเบี้ย ด้อย
ไม่มี
เกิน 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **

-

-

-

2,146 331,717
340
1,329
- 30,772 165,556 48,180
977,909 407,991 176,763 438,449

19,590
54,298

69,383

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

980,055 770,480 342,659 487,958

73,888 69,383 82,088 2,806,511

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

-

-

-

1,432,850 316,294 335,589

5,485

-

-

46,443

46,443

26,748 362,280
8,897 272,995
- 2,124,793

66,718 2,156,936

10,256

96,707

7,550

22,633

-

-

8,453

145,599

-

14,821

41,918

29,066

20,260

-

-

106,065

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,443,106 427,822 385,057

57,184

20,260

- 75,171 2,408,600

ผลต่าง

(463,051) 342,658 (42,398) 430,774

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 247 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

53,628 69,383

6,917

397,911
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

เปลี่ยน
อัตรา
ดอกเบี้ย เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน
ได้ทันที 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี

เปลี่ยน
อัตรา สินเชื่อ
ดอกเบี้ย ด้อย
เกิน 5 ปี คุณภาพ

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **

-

-

-

13,170 269,439
763
- 80,917 142,249 55,541
956,586 385,341 180,035 397,509

10,414
37,058

64,537

20,335 303,707
9,912 299,033
- 2,021,066

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

969,756 735,697 323,047 453,050

47,472 64,537

70,838 2,664,397

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม

-

-

-

1,296,985 316,925 375,976

20,826

-

-

40,591

40,591

77,178 2,087,890

14,436

69,062

2,444

3,899

13,820

-

7,251

110,912

-

556

127

25,430

49,267

-

-

75,380

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,311,421 386,543 378,547

50,155

63,087

-

ผลต่าง

(341,665) 349,154 (55,500) 402,895 (15,615) 64,537

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 230 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

84,429 2,274,182
(13,591)

390,215

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากตราสารการเงินมีดังนี้

งบการเงินรวม
2561
ยอดถัว
เฉลี่ย
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

2560
อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอด
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

347,319
569,612
2,087,646
2,126,044

5,456
13,495
110,038
18,301

1.6
2.4
5.3
0.9

286,995
580,479
1,986,890
2,059,365

5,028
13,185
106,812
19,006

1.8
2.3
5.4
0.9

125,551
93,049

1,534
3,012

1.2
3.2

104,763
92,688

1,218
3,091

1.2
3.3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ยอดถัว
เฉลี่ย
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
(สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2560
อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอด
ถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละ)

332,755
286,014
2,072,929
2,122,413

5,000
4,212
109,120
18,282

1.5
1.5
5.3
0.9

273,689
331,055
1,974,166
2,054,672

4,583
4,969
105,991
18,984

1.7
1.5
5.4
0.9

128,256
90,723

1,579
2,930

1.2
3.2

107,345
91,016

1,245
3,050

1.2
3.4
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.3

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสารการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปหรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารมีนโยบายจัดการด้านความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศโดยก�ำหนดวงเงินของฐานะอัตราแลกเปลี่ยน โดยวงเงินเหล่านี้ได้แก่
Net Open Position Limits, Open Position by Currency, Management Action Triggers และ Value at Risk โดยมีการ
ก�ำกับดูแลทุกวัน และเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนี้

ดอลลาร์
สหรัฐ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
(สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา)
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ยูโร

เยนญี่ปุ่น

ดอลลาร์
สิงคโปร์

อื่น ๆ

1,021
39,072
17,465
81,747
243
139,548

181
247
5,616
5,804
11
11,859

105
503
5,937
148
6,693

40
436
882
11,074
5
12,437

280
2,052
508
2,098
5
4,943

49,526
5,168
53,479
570
108,743
30,805

1,510
111
18
1,639
10,220

430
430
6,263

17
17
12,420

1,871
507
411
8
2,797
2,146

(18,855)

(1,529)

(6,439)

(11,980)

(984)

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

ดอลลาร์
สหรัฐ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินรวม
2560
ยูโร

เยนญี่ปุ่น

ดอลลาร์
สิงคโปร์

อื่น ๆ

592
22,605
11,555
98,360
186

204
298
2,238
5,512
14

98
537
871
217
-

38
585
756
11,527
4

307
2,518
331
1,435
4

133,298

8,266

1,723

12,910

4,595

48,108
8,250
53,785
476

1,125
271
20
-

542
-

2
-

1,410
546
4

110,619

1,416

542

2

1,960

รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

22,679

6,850

1,181

12,908

2,635

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
(สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา)

(8,589)

(7,461)

780

(12,584)

(1,047)

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ดอลลาร์
สหรัฐ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
(สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา)
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ยูโร

เยนญี่ปุ่น

ดอลลาร์
สิงคโปร์

อื่น ๆ

368
33,710
9,352
78,818
228

181
247
33
5,804
11

105
503
5,937
148
-

40
436
882
11,074
5

280
2,042
508
2,098
5

122,476

6,276

6,693

12,437

4,933

43,034
5,376
54,124
569

1,510
111
18
-

430
-

17
-

1,866
475
411
8

103,103

1,639

430

17

2,760

19,373

4,637

6,263

12,420

2,173

(11,871)

(3,797)

(6,439)

(11,980)

(984)
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ดอลลาร์
สหรัฐ

ยูโร

ดอลลาร์
สิงคโปร์

เยนญี่ปุ่น

อื่น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

394

204

98

38

306

17,355

298

537

585

2,498

2,566

3

871

756

331

95,802

5,512

217

11,527

1,435

172

14

-

4

4

116,289

6,031

1,723

12,910

4,574

42,648

1,125

542

2

1,390

8,315

271

-

-

546

54,442

20

-

-

-

475

-

-

-

4

105,880

1,416

542

2

1,940

รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ

10,409

4,615

1,181

12,908

2,634

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพัน
(สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา)

(1,973)

(5,939)

780

(12,584)

(1,047)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.4

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหุ้นทุนท�ำให้เกิดความ
ผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารและบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยเน้นนโยบายการลงทุน
ในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ทสี่ นับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดนโยบาย
ให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษทั ทีม่ หี น่วยงานก�ำกับดูแลเป็นการเฉพาะและได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจลงทุนในลักษณะ
การบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) เท่านัน้ ทีส่ ามารถท�ำรายการลงทุนได้ โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและระเบียบต่าง ๆ
ของทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ธนาคารมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการจัดการที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร (รายละเอียดของเงินลงทุนในตราสารทุนได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
และ 10)
4.5

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีธ่ นาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันต่าง ๆ เมือ่ ครบก�ำหนดได้ เนือ่ งจากไม่สามารถ
แปลงสภาพสินทรัพย์หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการและมีต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
ในการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารนั้น ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ส่วนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่ดูแลให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี้ธนาคารได้มีระบบงานเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องรายวัน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง เช่น รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิรายวัน ทั้งแบบรายงานที่เป็นตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนด
และรายงานแบบปรับพฤติกรรม รายงานฐานะเงินตราต่างประเทศรายสกุล เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารได้ก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยง
ต่าง ๆ (Risk Limit) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้ จากนั้นรายงานต่อผู้บริหารของธนาคารให้ทราบเป็นรายวัน
ธนาคารได้จัดท�ำการประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress test) อย่างเป็นประจ�ำ ภายใต้สถานการณ์จ�ำลองต่าง ๆ
ทั้งที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคารก�ำหนดเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินยังได้ถูกน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) ซึ่งแผนดังกล่าวจะระบุแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ และระบุหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการจัดการด้านสภาพคล่องภายใต้ภาวะวิกฤติ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดในสัญญาดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ครบก�ำหนดภายใน
3
3 - 12
1-5
เดือน
เดือน
ปี

เมื่อ
ทวงถาม

ครบ
ก�ำหนด
เกิน
5 ปี

สินเชื่อ
ไม่มี
ด้อย
ก�ำหนด
คุณภาพ ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ **
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ***
ดอกเบี้ยค้างรับ

51,607 313,083
4,445
2,517
- 29,288 165,691 47,551
202,836 327,793 223,087 662,421
3,334
-

6,500
20,557
654,035 70,389
-

- 378,152
10,902 273,989
- 2,140,561
3,334

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

254,443 673,498 393,223 712,489

681,092 70,389

58,019 2,843,153

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน
ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

-

-

-

1,486,921 320,963 340,038

-

-

-

47,117

47,117

11,709

-

-

- 2,159,631

18,013

81,578

5,950

28,538

8,450

-

-

142,529

-

15,419
2,431

43,462
2,210

28,420
310

20,260
-

-

-

107,561
4,951

1,504,934 420,391 391,660

68,977

28,710

-

- 2,414,672

(1,250,491) 253,107

1,563 643,512

652,382 70,389

58,019

428,481

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 247 ล้านบาท
** เงินลงทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ถือไว้เพื่อให้สัมพันธ์กับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไม่ได้แสดงไว้ในตารางดังกล่าวข้างต้น
*** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
ครบก�ำหนดภายใน
3
3 - 12
1-5
เดือน
เดือน
ปี

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *

สินเชื่อ
ไม่มี
ด้อย
ก�ำหนด
คุณภาพ ระยะเวลา

รวม

-

-

-

-

-

40,797

40,797

35,996 269,383

3,037

3,522

5,025

-

-

316,963

เงินลงทุนสุทธิ **
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ***
ดอกเบี้ยค้างรับ

- 80,937 141,856 55,552 10,414
184,635 284,683 202,501 672,588 624,765
3,328
-

65,560
-

17,010 305,769
- 2,034,732
3,328

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

220,631 638,331 347,394 731,662 640,204

65,560

57,807 2,701,589

-

-

- 2,092,457

2,990 8,638 12,920
127 24,773 49,267
3,491
51
-

-

-

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,380,414 393,457 388,640 59,304 62,187

-

- 2,284,002

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(1,159,783) 244,874 (41,246) 672,358 578,017

65,560

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น

-

ครบ
ก�ำหนด
เกิน
5 ปี

1,360,166 324,417 382,032 25,842
20,248
-

63,777
4,371
892

57,807

108,573
78,538
4,434
417,587

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 230 ล้านบาท
** เงินลงทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ถือไว้เพื่อให้สัมพันธ์กับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไม่ได้แสดงไว้ในตารางดังกล่าวข้างต้น
*** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ครบก�ำหนดภายใน
3
3 - 12
1-5
เดือน
เดือน
ปี

เมื่อ
ทวงถาม

ครบ
ก�ำหนด
เกิน
5 ปี

สินเชื่อ
ไม่มี
ด้อย
ก�ำหนด
คุณภาพ ระยะเวลา

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

-

-

-

-

49,007
190,475
-

311,605
30,772
327,793
3,028

340
165,556
223,087
-

1,328
48,180
660,020
-

19,590
654,035
-

69,383
-

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

239,482 673,198 388,983 709,528

673,625

69,383 55,340 2,809,539

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

- 46,443

46,443

362,280
8,897
272,995
- 2,124,793
3,028

1,484,867

320,322

340,038

11,709

-

-

- 2,156,936

19,561

81,750

5,950

28,538

9,800

-

-

145,599

-

14,821
2,488

41,918
2,210

29,066
310

20,260
-

-

-

106,065
5,008

1,504,428 419,381 390,116

69,623

30,060

-

- 2,413,608

(1,133) 639,905

643,565

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ (1,264,946) 253,817
* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 247 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

69,383 55,340

395,931
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(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ครบก�ำหนดภายใน
3
3 - 12 1 - 5
เดือน
เดือน
ปี

เมื่อ
ทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน *

ครบ
ก�ำหนด สินเชื่อ
ไม่มี
เกิน
ด้อย
ก�ำหนด
5 ปี คุณภาพ ระยะเวลา

-

-

-

-

-

40,591

40,591

33,438 268,769

-

1,500

-

-

-

303,707

เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ **
ดอกเบี้ยค้างรับ

- 80,917 142,249 55,541 10,414
174,022 284,683 202,501 670,558 624,765
2,964
-

64,537
-

9,912 299,033
- 2,021,066
2,964

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

207,460 637,333 344,750 727,599 635,179

64,537

50,503 2,667,361

-

-

- 2,087,890

8,638 13,820

-

-

110,912

127 25,430 49,267
3,491
51
-

-

-

75,380
4,433

รวมหนี้สินทางการเงิน

1,377,505 389,426 388,636 59,961 63,087

-

- 2,278,615

ผลต่างสภาพคล่องสุทธิ

(1,170,045) 247,907 (43,886) 667,638 572,092

64,537

50,503 388,746

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่น

-

รวม

1,355,818 324,202 382,028 25,842
21,687

63,777

-

556
891

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 230 ล้านบาท
** สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2,990

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากรวม) ร้อยละ 25.0 (2560: ร้อยละ 26.9)

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากในงบการเงินรวมมีดังนี้

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)

(ร้อยละ)

2561

2560

99.1

97.2

ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.2/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) ดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
			
https://www.scb.co.th/th/investor-relations/financial-information.html
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปีตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะถูกเปิดเผยภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามเว็บไซต์ธนาคารข้างต้น
4.6

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

ความเสีย่ งในการสูญเสียทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด การเบีย่ งเบนไปจากข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับและระยะเวลา
ของการเรียกร้องค่าสินไหม พฤติกรรมผู้ถือกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรับประกัน รวมถึงการก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด

ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด
ความเสี่ยงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดราคาที่ผิดพลาด คือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ความไม่เพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ การใช้ข้อสมมติที่คลาดเคลื่อนในการก�ำหนดราคาของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทงั้ หมดจะถูกอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ในการก�ำหนดราคาเบีย้ ประกันและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อสมมติในการก�ำหนดราคาจะถูกสอบทานเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้รวมถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นปัจจุบนั และสะท้อนถึง
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ถูกวางขายแล้ว ผลตอบแทนและประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกก�ำกับดูแลและรายงานอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการด�ำเนินการที่เหมาะสมเมื่อมีความจ�ำเป็น

ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกัน
ความเสี่ยงด้านการพิจารณารับประกันเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงไม่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณารับประกัน
บริษัทย่อยมีกระบวนการพิจารณารับประกันโดยการแบ่งแยกประเภทผู้ขอเอาประกันตามประเภทความเสี่ยง ประวัติการรักษา สุขภาพ
อาชีพ เป็นต้น โดยความคุ้มครองและเบี้ยประกันจะแตกต่างตามประเภทผู้เอาประกัน ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ความเสี่ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพ
ความเสี่ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพ คือโอกาสที่ความถี่หรือระดับของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยมากกว่าระดับที่ได้ตั้งข้อสมมติไว้เมื่อบริษัทได้ก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์
บริษทั ย่อยอาจได้รบั ผลกระทบจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูถ้ อื กรมธรรม์สงู ขึน้ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงในความคาดหมาย
ของการใช้ชีวิตและสุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ หรือจากอุบัติภัยทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและจากมนุษย์
แนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนถูกก�ำกับดูแลอย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกันจะถูก
ถ่ายโอนไปยังบริษัทเอาประกันภัยต่อ อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อสมมติ
ของบริษัทย่อยมีความเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์
ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ถือกรมธรรม์อาจยกเลิกกรมธรรม์เนื่องจากไม่สามารถช�ำระเบี้ยต่อไป หรือลดค่าเบี้ยประกัน หรือมีการขอเวนคืน
กรมธรรม์ก่อนครบก�ำหนดหรือเพื่อที่จะขอรับความคุ้มครองหรือสินไหมทดแทนซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับ
ความคงอยู่ของกรมธรรม์จะถูกก�ำกับดูแลผ่านรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
กระบวนการพิจารณารับประกันและการจัดการสินไหมทดแทนได้ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมฉ้อโกงจากผู้ถือกรมธรรม์

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสีย่ งอาจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ หรือหลายเหตุการณ์สบื เนือ่ งกันทีส่ ามารถส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัทย่อย

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัญญาประกันภัยของบริษทั ย่อยโดยส่วนใหญ่เป็นกรมธรรม์ประกันชีวติ ชนิดไม่รว่ มรับเงินปันผล และมีการประกันผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ซึง่ ความเสีย่ งของบริษทั ย่อยขึน้ อยูก่ บั ระดับของการประกันผลประโยชน์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ ณ ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มากพอที่จะส่งผล
ให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบีย้ คิดลดเพือ่ การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ ตามทีไ่ ด้ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ค่าเฉลีย่
ถ่วงน�้ำหนักของอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับแปดไตรมาสของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ยของประเทศไทยบวกด้วยค่าชดเชยความเสี่ยง
จากสภาพคล่องส�ำหรับแต่ละช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของทางการ ค่าชดเชยความเสี่ยงจากสภาพคล่องสอดคล้องกันกับแนวทาง
ปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม เช่น อยู่ระหว่าง 26 - 43 จุดพื้นฐาน (2560: 25 - 42 จุดพื้นฐาน) ผู้บริหารได้ติดตามความอ่อนไหวที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในอัตราดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการลดลงจ�ำนวน 23 จุดพืน้ ฐาน ณ สิน้ ปี 2561 (2560: 8 จุดพืน้ ฐาน)
จากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ปัจจุบันจะไม่ส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

การบริหารจัดการทุนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
นโยบายการบริหารจัดการทุนของบริษทั ย่อยคือการรักษาความมัน่ คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันภัย
และตามทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อีกทัง้ เพือ่ สร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ส่งมอบ
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้รับประกันภัยถูกก�ำหนดให้ต้องด�ำรง
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่ำไว้ที่ร้อยละ 140 เพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย โดยอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้น�ำวิธีตามระดับความเสี่ยงมาถือปฏิบัติกับความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวัดความเพียงพอโดยการ
รวมผลรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ต้องด�ำรงไว้ของกองทุนประกันภัยทั้งหมดที่ได้จัดตั้งขึ้น กับส่วนที่ด�ำรงไว้โดยผู้รับประกันภัย ซึ่งเป็น
นโยบายของบริษัทย่อยที่จะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผู้เอาประกัน
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของทุน
ในการด�ำรงไว้ของโครงสร้างของทุนให้เหมาะสมทีส่ ดุ บริษทั ย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้
และการออกหุ้นใหม่ และอื่น ๆ
นอกจากนี้ในระหว่างปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการทุนของบริษัทย่อย
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

ธนาคารและบริษทั ย่อยก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงกลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่าซึง่ มี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคล
ทีส่ ามทีส่ นับสนุนข้อสรุปเกีย่ วกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
เมือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ มูลค่ายุตธิ รรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน การวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มี
การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหากมูลค่า
ตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5.1

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1
2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

ระดับ 2

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

รวม

-

25,364
15,590
101

25,364
15,590
101

-

25,242
15,035
629

25,242
15,035
629

-

41,055

41,055

-

40,906

40,906

1,968
20,389

11,447
412,274

13,415
432,663

6,785

11,411
242,013

11,411
248,798

รวม

22,357

423,721

446,078

6,785

253,424

260,209

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

22,357

464,776

487,133

6,785

294,330

301,115

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

116

21,002
14,136
557

21,002
14,136
673

-

21,450
14,076
601

21,450
14,076
601

รวมหนี้สินทางการเงิน

116

35,695

35,811

-

36,127

36,127

รวม
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
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(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1
2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

ระดับ 2

รวม

ระดับ 1

ระดับ 2

รวม

-

26,362
15,749
195

26,362
15,749
195

-

26,728
15,583
2,531

26,728
15,583
2,531

-

42,306

42,306

-

44,842

44,842

เงินลงทุน
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย

7,066
21,863

9,127
410,201

16,193
432,064

8,482

9,101
268,383

9,101
276,865

รวม

28,929

419,328

448,257

8,482

277,484

285,966

28,929

461,634

490,563

8,482

322,326

330,808

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
- อื่น ๆ

278

24,526
14,398
5,524

24,526
14,398
5,802

-

27,519
14,351
2,493

27,519
14,351
2,493

รวมหนี้สินทางการเงิน

278

44,448

44,726

-

44,363

44,363

รวม

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�ำหรับตราสารหนี้ ด้วยราคาที่เสนอในตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ที่เหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันในตลาดที่มีการซื้อขายคล่องหรือข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ในตลาด
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�ำหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้าในตลาดที่มีสภาพคล่อง
มูลค่ายุติธรรมสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5.2

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและส�ำหรับรายการซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมแตกต่างจาก
ราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
บัญชี
2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

628
120,645

409
131,527

628
10,675

409
11,479

672

490

672

490
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
บัญชี
2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

1,193
120,671

692
134,404

1,193
11,637

692
12,749

258

285

258

285
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติดังต่อไปนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ใช้อัตราคิด
ลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในตลาดเงิน

ตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์วัดจากราคาที่เสนอซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง
(หากมี) ส่วนตราสารอนุพนั ธ์ทไี่ ม่มตี ลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ มูลค่ายุตธิ รรมได้มาจากราคา
เฉลี่ยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ วิธีการประเมินมูลค่า และการเปรียบเทียบราคา
ของเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วแต่วิธีใดจะเหมาะสม

เงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารค�ำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ใช้ราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดจะใช้ราคาซื้อขาย
ครั้งล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีทั้งราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยครั้งล่าสุดและราคาซื้อขายครั้งล่าสุด
จะค�ำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนีบ้ วกค่าความเสีย่ ง (Risk Premium)
- ส�ำหรับตราสารทุนและเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ราคาตลาด
ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส�ำหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงมูลค่ายุติธรรม
ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
- ส�ำหรับตราสารหนี้และตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในต่างประเทศ ราคา
ตลาดใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดวันท�ำการ
สุ ด ท้ า ยของปี ส่ ว นตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น ที่ มิ ใช่ ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ต่างประเทศใช้ราคาประเมินของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เชื่อถือได้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

- เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดบ่อยครั้งและไม่มีความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อที่มีสาระส�ำคัญ จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- เงินให้สนิ เชือ่ อืน่ ค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
ทีใ่ ช้อตั ราคิดลดจากอัตราตลาดหรือมูลค่ายุตธิ รรมของหลักประกันซึง่ ไม่แตกต่างอย่าง
มีสาระส�ำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (หนี้สิน)

- มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุตธิ รรมของเงินรับฝากประจ�ำค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแส
เงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเงินรับฝากประเภทเดียวกัน
- รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น มี มู ล ค่ า
โดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

- จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือน้อย
กว่า 90 วันมีมูลค่าโดยประมาณเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอื่น ๆ ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส
เงินสดที่ใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมประเภทเดียวกันในปัจจุบัน

6.

การด�ำรงเงินกองทุน

ตามที่ธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด�ำรง
เงินกองทุน ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวและแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ธนาคารและบริษัทย่อยจะต้องวัดมูลค่า
สินทรัพย์ หนี้สินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการโดยการค�ำนวณตามวิธีทางการบัญชีที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้
ในส่วนของจ�ำนวนเงินกองทุนและการจัดประเภทของเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยก็จะต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับส่วนประกอบน�ำ้ หนักของความเสีย่ งและปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับเงินกองทุนและข้อก�ำหนด
อื่น ๆ ตามกฎหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
ธนาคารด�ำรงเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 โดยด�ำรงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ตามหนังสือเวียนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ธนาคารถูกก�ำหนดให้ค�ำนวณเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III โดยองค์ประกอบ
ของเงินกองทุนในรายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่มและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำแนกได้ดังนี้
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

Basel III
รายงานการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม
2561
2560
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

33,992
11,124
7,000
287,738

33,992
11,124
7,000
265,905

15,944
(2,365)
(26,754)

20,476
(2,365)
(14,193)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

326,679

321,939

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

20,000
23,793

20,000
22,564

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

43,793

42,564

370,472

364,503

2,166,374

2,055,938

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย
รวมสินทรัพย์เสี่ยง

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด*

2561

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด*

2560

10.375
7.875

17.1
15.1

9.75
7.25

17.7
15.6

6.375

15.1
2.0

5.75

15.6
2.1

* อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบอัตรา
ร้อยละ 2.50 ในปี 2562

(ล้านบาท)

2561
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)

370,472
17.1

2560
363,997
17.7
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

Basel III
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

33,992
11,124
7,000
258,691
13,985
(19,609)

33,992
11,124
7,000
242,348
16,596
(11,082)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

305,183

299,978

เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

20,000
22,953
42,953

20,000
21,754
41,754

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

348,136

341,732

2,091,071

1,984,315

รวมสินทรัพย์เสี่ยง

(ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด*

2561

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด*

2560

10.375
7.875

16.6
14.6

9.75
7.25

17.2
15.1

6.375

14.6
2.0

5.75

15.1
2.1

* อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็น
ส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบอัตราร้อยละ
2.50 ในปี 2562

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

2561
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)

348,136
16.6

2560
341,029
17.2

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2556
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี้
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล
วันที่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่

เว็บไซต์ธนาคารภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ที่
https://www.scb.co.th/th/investor-relations/financial-information.html
ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปีตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
31 ธันวาคม 2561

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะถูกเปิดเผยภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามเว็บไซต์ธนาคารข้างต้น

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของธนาคารและบริษัทย่อย คือการรักษาระดับของเงินกองทุนให้มีความมั่นคงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต สร้างความ
เชื่อมั่นให้ตลาดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา
ผลกระทบของระดับเงินกองทุนที่มีต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลระหว่างการมีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจาก
ระดับของหนี้สินที่สูง และความมั่นคงของธนาคารจากการมีระดับของเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง
ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการด�ำรงเงินกองทุนมาโดยตลอดโดยข้อมูลตามตาราง
ข้างต้นแสดงระดับเงินกองทุนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) มีดังนี้

2561
เมื่อ
มี
ทวงถาม ระยะเวลา

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
รวม

2560
เมื่อ
มี
ทวงถาม ระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอื่น*
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

17,929 289,585 307,514
3,258 13,665 16,923
823
8,944
9,767
22,010 312,194 334,204
794
794
(124)
(124)
22,010 312,864 334,874

13,731 241,439 255,170
1,824 20,303 22,127
1,325 10,206 11,531
16,880 271,948 288,828
651
651
(163)
(163)
16,880 272,436 289,316

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ

25,191
503
247
3,656
29,597
29,597

14,244
537
298
4,037
19,116
19,116

รวมในประเทศและต่างประเทศ

51,607 326,298 377,905

13,539
13,539
18
(123)
13,434

38,730
503
247
3,656
43,136
18
(123)
43,031

8,284
70
8,354
14
(67)
8,301

22,528
537
298
4,107
27,470
14
(67)
27,417

35,996 280,737 316,733

* สถาบันการเงินอืน่ หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้ พรบ.ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏข้างต้น เช่น บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

2561
เมื่อ
มี
ทวงถาม ระยะเวลา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
รวม

2560
เมื่อ
มี
ทวงถาม ระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินอื่น*
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

17,929 289,585 307,514
2,422
4,395
6,817
1,124
8,944 10,068
21,475 302,924 324,399
100
100
(124)
(124)
21,475 302,900 324,375

13,731 241,439 255,170
1,602 11,553 13,155
1,325 11,706 13,031
16,658 264,698 281,356
72
72
(163)
(163)
16,658 264,607 281,265

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต่างประเทศ

23,137
503
247
3,645
27,532
27,532

11,926
537
298
4,019
16,780
16,780

รวมในประเทศและต่างประเทศ

49,007 313,026 362,033

10,242
10,242
7
(123)
10,126

33,379
503
247
3,645
37,774
7
(123)
37,658

5,424
70
5,494
5
(67)
5,432

17,350
537
298
4,089
22,274
5
(67)
22,212

33,438 270,039 303,477

* สถาบันการเงินอืน่ หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้ พรบ.ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏข้างต้น เช่น บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีเงินฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้เป็นจ�ำนวน 1,264 ล้านบาท
(2560: 1,166 ล้านบาท)
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8.

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีราคา ตราสารอนุพันธ์ของธนาคารมีดังนี้
1. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกัน ณ วันที่ในอนาคตที่ระบุไว้
2. สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Currency and interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน
เงินต้นในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และแลกเปลี่ยนคืนเมื่อสัญญาครบก�ำหนด โดยมีการแลกเปลี่ยนการจ่ายช�ำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องด้วย
3. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) เป็นข้อตกลงในการแลกเปลี่ยน การจ่ายช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับระยะเวลา
ที่ตกลงกัน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้น
4. อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาที่มูลค่าขึ้นอยู่กับระดับราคาของตราสารทุน
หรือราคาของกลุ่มตราสารทุน หรือดัชนีราคาตราสารทุน (Equity Index) ที่ใช้อ้างอิงในการท�ำธุรกรรมนั้น
5. อนุพันธ์ทางการเงินด้านเครดิต (Credit derivatives) หมายถึง การซื้อขายข้อตกลงที่รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช�ำระคืนของสินทรัพย์อ้างอิงที่ก�ำหนด
6. อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์ (Commodity derivatives) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง หรือ การแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสด ซึง่ ค�ำนวณจากปริมาณสินค้าอ้างอิงคูณด้วยราคาสินค้าทีต่ กลงกันภายในระยะเวลาและเงือ่ นไขตามทีต่ กลงกันไว้ในสัญญา
ธนาคารได้น�ำนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ ไปปฏิบตั ิ โดยการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพือ่
การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มกี ารควบคุมความเสีย่ งในการท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty
risks) โดยการก�ำหนดและควบคุมวงเงินการท�ำธุรกรรมเช่นเดียวกับนโยบายการให้สนิ เชือ่ ปกติและควบคุมความเสีย่ งด้านตลาดโดยควบคุม
วงเงินประเภทManagement Action Triggers, Net Open Position, Basis Point Value, Value at Risk และ Management Stress
Triggers
จ�ำนวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์ (Notional amount) ณ วันสิ้นปี ไม่ได้แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจากรายการ
ตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของตราสารอนุพันธ์
แต่ละประเภทก่อนถึงวันครบก�ำหนดตามสัญญา

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

1,169,594
101,712
647,429
4,888
563

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม

21,705
307,835
1,279,355
2,317
-

1,193,247
560,999
2,310,489
7,205
563

1,948
151,452
383,705
-

(ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

1,239,306
174,908
547,982
4,648
706

งบการเงินรวม
2560
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม

20,297
282,595
1,180,473
7,257
-

1,272,731
622,365
2,084,536
11,905
706

13,128
164,862
356,081
-

237

238
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

1,169,594
103,010
641,829
7,251
563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
21,705
314,225
1,259,200
3,159
-

1,948
148,481
385,338
-

รวม
1,193,247
565,716
2,286,367
10,410
563
(ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

1,239,138
174,908
547,282
7,171
706

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
20,297
289,152
1,170,472
7,257
-

13,128
166,933
356,982
-

รวม
1,272,563
630,993
2,074,736
14,428
706

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
8.1

ตราสารอนุพันธ์เพื่ อค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ประเภทความเสี่ยง

2561
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

2560
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

25,364
15,590
83
18

21,002
14,136
656
17

1,645,232
2,247,376
7,205
563

26,362
15,749
135
60

24,526
14,398
5,741
61

1,761,757
2,002,122
11,905
706

รวม

41,055

35,811 3,900,376

42,306

44,726 3,776,490
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ยง

2561
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

2560
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
อนุพันธ์ทางการเงินด้านโภคภัณฑ์

25,242
15,035
611
18

21,450
14,076
584
17

1,649,949
2,223,254
10,410
563

26,728
15,583
2,471
60

27,519
14,351
2,432
61

1,770,217
1,992,322
14,428
706

รวม

40,906

36,127 3,884,176

44,842

44,363 3,777,673

239

240
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
8.2

ตราสารอนุพันธ์เพื่ อการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
มูลค่าตามบัญชี
ประเภทความเสี่ยง

สินทรัพย์

2560
มูลค่าตามบัญชี

จ�ำนวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

สินทรัพย์

จ�ำนวนเงิน

หนี้สิน

ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย(1)

628
112

672
51

109,014
63,113

1,193
189

258
31

133,339
82,414

รวม

740

723

172,127

1,382

289

215,753

(1) มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร คือรายการดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายตามสัญญา
ดอกเบี้ยค้างรับแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์อื่น” และดอกเบี้ยค้างจ่ายแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินอื่น” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และตราสาร
อนุพนั ธ์เพือ่ การป้องกันความเสีย่ งจะรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึง่ เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.26
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่วนการท�ำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงิน
ตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
บริษัทในกลุ่ม
บุคคลภายนอก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

71.04
28.96

79.97
20.03

70.57
0.38
29.05

79.64
0.44
19.92

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

9.

เงินลงทุนสุทธิ

9.1

การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารและบริษัทย่อยจัดประเภทดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
มูลค่า
ยุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
มูลค่า
ยุติธรรม

2561
มูลค่า
ยุติธรรม

2560
มูลค่า
ยุติธรรม

9,974
1,473
1,968

9,089
38
7,066

9,944
1,467
-

9,063
38
-

13,415

16,193

11,411

9,101
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
มูลค่า
ยุติธรรม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
มูลค่า
ยุติธรรม

2561
มูลค่า
ยุติธรรม

2560
มูลค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ

348,508
39,497
24,249
18,528
1,881

362,079
37,224
10,898
20,248
1,615

228,742
13,271
4,904
1,881

265,702
2,681
6,867
1,615

รวม

432,663

432,064

248,798

276,865

241

242
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

2561
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

2560
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารหนี้อื่น ๆ

119,074
68
239
1,300

119,125
36
246
1,300

10,072
364
239
-

10,992
399
246
-

รวม

120,681

120,707

10,675

11,637

(36)

(36)

-

-

120,645

120,671

10,675

11,637

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
ราคาทุน

2561
ราคาทุน

2560
ราคาทุน

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวม

1,023
1,296
2,319

1,092
532
1,624

1,003
1,296
2,299

1,079
532
1,611

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(188)

(181)

(188)

(181)

รวม

2,131

1,443

2,111

1,430

568,854

570,371

272,995

299,033

รวมเงินลงทุนสุทธิ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9.2

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและ
หลักทรัพย์ท่จ
ี ะถือจนครบก�ำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและ
หลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนดมีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ประเภทของ
หลักทรัพย์

2561
2560
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด

430,342*

5,955

(3,634)

432,663 424,496*

9,201

(1,633)

432,064

120,645*

10,945

(63)

131,527 120,671*

13,739

(6)

134,404

รวม

550,987

16,900

(3,697)

564,190 545,167

22,940

(1,639)

566,468

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทของ
หลักทรัพย์

2561
2560
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ราคาทุน ก�ำไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลค่า
ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้น ยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�ำหนด

247,609*

1,882

(693)

10,675*

804

-

รวม

258,284

2,686

(693)

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

248,798 273,496*

3,412

(43)

276,865

11,637*

1,112

-

12,749

260,277 285,133

4,524

(43)

289,614

11,479

243

244
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9.3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ธ
ี นาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของหน่วยลงทุน
หรือหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วของกองทุนรวม กลุม่ ธุรกิจการเงินและนิตบิ คุ คลอืน่ แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจ�ำแนก
ตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้
(ล้านบาท)
จ�ำนวนราย
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่น ๆ

9.4

2
8-9

งบการเงินรวม
2561
2560
216

226

216

226

จ�ำนวนราย
2
7-8

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
216

226

216

226

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ม
ี ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน และได้กันส�ำรองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์ในส่วนที่ราคาตลาดต�่ำกว่าราคาทุนในอดีตแล้ว ราคาทุนมีจ�ำนวน
59 ล้านบาท (2560: 59 ล้านบาท)
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
10.1 ประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภท
ธุรกิจ

บริษัทร่วม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) *
เหล็ก
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ

ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น
หลักทรัพย์
ทางตรงและ
ที่ลงทุน
ทางอ้อม
2561
2560
(ร้อยละ)
หุ้น
สามัญ

40.2

-

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)

-

-

47

-

-

-

47

-

* เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ธนาคารได้รับหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) จากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าและรายได้เงินปันผล
ส�ำหรับแต่ละปีดังนี้
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์
ทางตรง
วิธีราคาทุน
รายได้เงินปันผลรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
ธุรกิจการเงินและการประกัน
Cambodian Commercial Bank Ltd.
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส
แบร์ จ�ำกัด*
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
จ�ำกัด (มหาชน)**
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด**
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0
100.0
60.0

100.0
100.0
100.0
-

2,688
25
2,207
972

2,688
25
2,207
-

130
12
-

959
533
-

จัดการกองทุน หุ้นสามัญ

100.0

100.0

222

222

474

1,094

1,533

บริการ
เรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ

99.4

99.4

1,533

-

-

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

99.2

99.2 12,540 12,540

-

-

ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์จ�ำนอง
และประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
บริการ
เรียกเก็บหนี้
นายหน้า
ประกันวินาศภัย
วิเคราะห์ข้อมูล

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

390

390

-

-

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

10

10

-

-

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

1

1

423

327

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.0
100.0

100.0
100.0

2
10

2
10

10
-

-
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์
ทางตรง
วิธีราคาทุน
รายได้เงินปันผลรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ลงทุน 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ธุรกิจอื่น
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน)**

หุ้นสามัญ

99.7

99.7

583

583

-

-

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

เทคโนโลยี
ทางการเงิน
และธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุน หุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

อุตสาหกรรม
เหล็ก
หุ้นสามัญ

40.2

-

-

-

-

-

รวม

21,183 20,211

1,049

2,913

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(2,194) (2,194)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ

18,989 18,017

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท มหิศร จ�ำกัด***
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด****

SCB-Julius Baer (Singapore)
Pte. Ltd. *****
บริษัทร่วม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) *****

*
**
***
****
*****
*****

การพาณิชย์

จัดตัง้ ใหม่ในปี 2561 บริษทั ได้เปลีย่ นชือ่ จากบริษทั ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด เป็น บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด ในเดือนกันยายน 2561
บริษัทอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)
บริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)
บริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ธนาคารได้รับหุ้นสามัญของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) จากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศไทย ยกเว้น Cambodian Commercial Bank Ltd. และ
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและประกอบกิจการในประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์ ตามล�ำดับ
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมมีดังนี้

(ล้านบาท)

2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้าของ
อุตสาหกรรมเหล็ก

24,714

63,640

(38,926)

24,714

63,640

(38,926)
(ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้
อุตสาหกรรมเหล็ก

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

23,651

23,533

118

23,651

23,533

118
(ล้านบาท)

บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

- ก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

47

-

- ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

47

-

ยอดคงเหลือของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน:
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10.3 ส่ วนได้เสี ยในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ

ธนาคารและบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีการทําธุรกรรมกับกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่วนร่วมจัดตั้ง เป็นผู้จัดการกองทุน เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้กับกิจการ
ซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของกองทุนรวม
การจัดหาเงินทุนอยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ เงินให้สินเชื่อเหล่านี้มีแนวทางในการจัดการเช่นเดียว
กับกับเงินให้สินเชื่ออื่น เงินให้สินเชื่อแก่กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 6,797
ล้านบาท และ 6,184 ล้านบาท ตามล�ำดับ
11.

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

11.1

จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม
2561
2560

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
หัก รายได้รอตัดบัญชี

99,514
1,436,866
334,411
232,155
67,155
(29,540)

101,065
1,401,337
297,401
204,877
55,268
(25,216)

98,985
1,422,820
334,411
232,155
65,962
(29,540)

100,536
1,389,019
297,401
204,877
54,449
(25,216)

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

2,140,561
3,334

2,034,732
3,328

2,124,793
3,028

2,021,066
2,964

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ
- รายกลุ่ม
- เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

2,143,895

2,038,060

2,127,821

2,024,030

(51,914)
(7,298)
(40,193)
(3,868)
2,040,622

(46,752)
(6,767)
(32,180)
(4,291)
1,948,070

(51,165)
(7,298)
(40,184)
(3,868)
2,025,306

(45,998)
(6,767)
(32,171)
(4,291)
1,934,803

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.2

จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ

2561
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

2,012,890

26,800

2,039,690

1,892,701

24,980

1,917,681

35,593

46,154

81,747

42,333

56,027

98,360

5,990

13,134

19,124

6,812

11,879

18,691

รวม

2,140,561

2,034,732
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

2561
ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

2,000,051

26,800

2,026,851

1,881,593

24,980

1,906,573

35,593

43,225

78,818

42,333

53,469

95,802

5,990

13,134

19,124

6,812

11,879

18,691

2,124,793

2,021,066
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.3

จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ปกติ

2560

กล่าวถึง ต�ำ่ กว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

รวม *

ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่ 17,071
195 2,074 126 332 19,798 16,625
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
558,753 19,315 8,819 3,583 19,871 610,341 565,471
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
158,998 3,278
982 410 2,972 166,640 140,789
การสาธารณูปโภค
และบริการ
367,705 2,359
622 1,041 4,549 376,276 338,868
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
526,324 10,795 6,134 5,762 3,757 552,772 514,815
อืน่ ๆ
387,441 17,938 4,372 2,324 2,659 414,734 340,964
รวม *
2,016,292 53,880 23,003 13,246 34,140 2,140,561 1,917,532

กล่าวถึง ต�ำ่ กว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ
2,290
16,976
3,210

336

124

179

รวม *
19,554

5,043 3,684 21,559 612,733
952

655 3,517 149,123

1,493 1,023 1,209 3,701 346,294
12,329 6,042 5,649 3,729 542,564
15,342 3,718 2,108 2,332 364,464
51,640 17,114 13,429 35,017 2,034,732

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภค
และบริการ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อืน่ ๆ
รวม *

2560

กล่าวถึง ต�ำ่ กว่า
สงสัย
เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ

17,024

195

557,190

19,281

158,998

3,278

366,478
526,266
375,608

2,359
10,795
17,938

2,074

126

332

รวม *
19,751

กล่าวถึง ต�ำ่ กว่า
สงสัย
ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ
16,571 2,290

8,819 3,583 19,871 608,744 563,091 16,976
982

410 2,025 165,693 140,786 3,210

622 1,041 4,549 375,049 338,798 1,493
6,134 5,762 3,757 552,714 514,764 12,329
4,372 2,324 2,600 402,842 330,879 15,342

336

124

179

รวม *
19,500

5,043 3,684 21,559 610,353
952

655 2,553 148,156

1,023 1,209 3,701 346,224
6,042 5,649 3,729 542,513
3,718 2,108 2,273 354,320

2,001,564 53,846 23,003 13,246 33,134 2,124,793 1,904,889 51,640 17,114 13,429 33,994 2,021,066

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.4

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนด
จ่ายช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

62,426 158,195

2560
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนด
จ่ายช�ำระตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี

รวม

11,534 232,155
(29,126)

58,153 140,118

รวม

6,606 204,877
(24,997)

มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

203,029
(7,298)

179,880
(6,767)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

195,731

173,113

11.5

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิ กถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้สินเชื่อ
จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก
ราย
ค้างรับ* ประกัน
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

3

10,996 5,449

* รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัย
จะสูญ

8,291

2560
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้
จ�ำนวน และดอกเบี้ย หลัก
สงสัย
ราย
ค้างรับ* ประกัน จะสูญ

2

12,045 5,914

9,771

251
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.6

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญตามหลักเกณฑ์
การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (สุทธิ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

35,699
1.5
70,389
2.9

35,592
1.6
65,560
2.8

2561
35,406
1.5
69,383
2.8

2560
35,289
1.6
64,537
2.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน
421 ล้านบาท (2560: 433 ล้านบาท) ทั้งนี้หากใช้ยอดเงินต้นตามสัญญาส� ำหรับสินเชื่อที่รับโอนจากธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จะมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 947 ล้านบาท (2560: 964 ล้านบาท)
11.7

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้ *
ร้อยละของเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้

61,321
2.5

* เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.20/2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
57,988
2.5

2561
60,308
2.5

2560
56,958
2.5

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11.8

สินทรัพย์จัดชั้น

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เงินให้ เงินให้สนิ เชือ่
สินเชื่อ
สถาบัน
และ
การเงิน
ดอกเบี้ย และดอกเบีย้
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงิน
ลงทุน

ทรัพย์สิน สินทรัพย์
รอการขาย
อื่น

รวม

2,019,500
53,968
23,034
13,246
34,147

327,545
-

4,091

559

19 2,347,064
5
53,973
3
23,037
5
13,251
1,012
39,809

2,143,895

327,545

4,091

559

1,044 2,477,134
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
เงินให้ เงินให้สนิ เชือ่
สินเชื่อ
สถาบัน
และ
การเงิน
ดอกเบี้ย และดอกเบีย้
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงิน
ลงทุน

ทรัพย์สิน สินทรัพย์
รอการขาย
อื่น

รวม

1,920,725
51,721
17,161
13,429
35,024

281,672
-

2,051

444

16 2,202,413
4
51,725
3
17,164
6
13,435
1,096
38,615

2,038,060

281,672

2,051

444

1,125 2,323,352

253
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินให้ เงินให้สนิ เชือ่
สินเชื่อ
สถาบัน
และ
การเงิน
ดอกเบี้ย และดอกเบีย้
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงิน
ลงทุน

ทรัพย์สิน สินทรัพย์
รอการขาย
อื่น

รวม

2,004,473
53,934
23,034
13,246
33,134

318,081
-

3,208

556

19 2,322,573
5
53,939
3
23,037
5
13,251
984
37,882

2,127,821

318,081

3,208

556

1,016 2,450,682
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินให้ เงินให้สนิ เชือ่
สินเชื่อ
สถาบัน
และ
การเงิน
ดอกเบี้ย และดอกเบีย้
ค้างรับ*
ค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงิน
ลงทุน

ทรัพย์สิน สินทรัพย์
รอการขาย
อื่น

รวม

1,907,725
51,721
17,161
13,429
33,994

274,343
-

2,550

441

16 2,182,084
4
51,725
3
17,164
6
13,435
1,073
38,058

2,024,030

274,343

2,550

441

1,102 2,302,466

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,832,982 1,790,588 *
41,113 		 40,176*
21,718 		 12,189**
12,682 		 4,057**
32,371 		 17,077**
1,940,866 1,864,087		

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.
รวม

2561

งบการเงินรวม

1
2
100
100
100

17,788
803
12,189
4,057
17,077
51,914

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ ในการตั้ง
หนี้สงสัย
และดอกเบี้ย ค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อ
สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ จะสูญ***
ค้างรับ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

11.9.1 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

11.9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

186,518
12,855
1,316
564
1,776
203,029

2,873
2,697
642
261
825
7,298

เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย หนีส้ งสัย
ค้างรับ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

20,661
3,500
12,831
4,318
17,902
59,212
40,193
99,405

รวม

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

255

166,316
10,299
939
622
1,704
179,880

2,791
2,412
473
308
783
6,767

19,964
3,225
7,961
4,163
18,206
53,519

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

85,699

17,173
813
7,488
3,855
17,423
46,752

รวม

รวม

1
2
100
100
100

เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย หนีส้ งสัย
ค้างรับ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

32,180

1,754,409 1,727,479*
41,422
40,650*
16,222
7,488**
12,807
3,855**
33,320
17,423**
1,858,180 1,796,895

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ ในการตั้ง
หนี้สงสัย
และดอกเบี้ย ค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อ
สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ จะสูญ***
ค้างรับ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

2560

งบการเงินรวม

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
256
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17,759
803
12,189
4,057
16,357
51,165

186,518
12,855
1,316
564
1,776
203,029

2,873
2,697
642
261
852
7,298

20,632
3,500
12,831
4,318
17,182
58,463

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

98,647

1
2
100
100
100

รวม

รวม

1,775,859 *
40,142 *
12,189**
4,057**
16,357**
1,848,604

เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย หนีส้ งสัย
ค้างรับ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

40,184

1,817,955
41,079
21,718
12,682
31,358
1,924,792

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ ในการตั้ง
หนี้สงสัย
และดอกเบี้ย ค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อ
สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ จะสูญ***
ค้างรับ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

257

17,148
813
7,488
3,855
16,694
45,998

166,316
10,299
939
622
1,704
179,880

2,791
2,412
473
308
783
6,767

19,939
3,225
7,961
4,163
17,477
52,765

* สุทธิจากมูลค่าหลักประกันที่เป็นเงินสดและรายการใกล้เคียงเงินสด
** สุทธิจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน
*** ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

84,936

1
2
100
100
100

รวม

รวม

1,714,836 *
40,650 *
7,488**
3,855**
16,694**
1,783,523

เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อ
และดอกเบี้ย หนีส้ งสัย
ค้างรับ
จะสูญ***
(ล้านบาท)

แบบรายกลุ่ม
(ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

32,171

1,741,409
41,422
16,222
12,807
32,290
1,844,150

แบบรายสินเชื่อ
(สินเชื่อทั้งหมดยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
ยอดสุทธิที่ใช้
อัตราที่ใช้ใน
ค่าเผื่อ
เงินให้สินเชื่อ ในการตั้ง
หนี้สงสัย
และดอกเบี้ย ค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อ
สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ จะสูญ***
ค้างรับ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินส�ำรองส่วนที่ตั้งมากกว่าเกณฑ์ ธปท.

เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
258
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ฝ่ายบริหารของธนาคารและบริษัทย่อยเชื่อว่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการประเมินส�ำหรับ
สินเชือ่ ทีอ่ าจจะเสือ่ มสภาพลงในอนาคต ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญได้ตงั้ ตามเกณฑ์ทงั้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวิจารณญาณของผูบ้ ริหาร

11.9.2 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

ปกติ

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

19,964
697
-

3,225
275
-

7,961
4,870
-

4,163
155
-

18,206
13,298
(13,602)
-

32,180
7,756
257

85,699
27,051
(13,602)
257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,661

3,500

12,831

4,318

17,902

40,193

99,405
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

ปกติ

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

19,184
783
(3)

3,000
225
-

9,654
(1,693)
-

3,153
1,010
-

15,641
17,640
(15,075)
-

22,721
9,817
(358)

73,353
27,782
(15,075)
(361)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19,964

3,225

7,961

4,163

18,206

32,180

85,699

259

260
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

ปกติ

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

19,939
693
-

3,225
275
-

7,961
4,870
-

4,163
155
-

17,477
13,307
(13,602)
-

32,171
7,756
257

84,936
27,056
(13,602)
257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,632

3,500

12,831

4,318

17,182

40,184

98,647
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ปกติ

กล่าวถึง
ต�่ำกว่า
เป็นพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรอง
ส่วนที่ตั้ง
มากกว่า
เกณฑ์
ธปท.

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ

19,155
784
-

3,000
225
-

9,654
(1,693)
-

3,153
1,010
-

14,946
17,606
(15,075)
-

22,716
9,813
(358)

72,624
27,745
(15,075)
(358)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19,939

3,225

7,961

4,163

17,477

32,171

84,936

261

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12.

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหามีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้

จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
2561
2560
2561
2560

จ�ำนวนราย
2561
2560

ขาดทุนจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
2561
2560

การปรับโครงสร้างหนี้
โดยใช้หลายรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการช�ำระหนี้

3

12

328

153

321

124

-

-

3,215

8,634

7,727

10,954

7,597

10,681

18

18

รวม

3,218

8,646

8,055

11,107

7,918

10,805

18

18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
จ�ำนวนราย มูลหนี้ จ�ำนวนราย มูลหนี้
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ได้จัดชั้นเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ

1,540
13,196

10,257
23,236

1,804
13,307

8,595
27,128

รวม

14,736

33,493

15,111

35,723

262
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ดอกเบี้ยรับที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2561

2560

1,021

1,153

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

2560

ณ วันที่ 1 มกราคม

4,291

4,004

(ลดลง) เพิ่มขึ้นระหว่างปี

(423)
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3,868

4,291

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

13.

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์

ตามหนังสือของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.(01)ว.3258/2543 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 เรือ่ งข้อก�ำหนดเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั สิ ำ� หรับ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของธนาคารด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด มีดังนี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด

(ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(กลับรายการ) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ

1

(46)

(9)
6

36
1
7

(2)

(2)

24
17
-

6
26
1

(42)
3

(31)
-

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

-

-

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

ขาดทุนจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง
		 รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงิน
		 เงินลงทุน
		 สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
		 หนี้สินอื่น

263
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

14.

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า

2561

จ�ำหน่าย/
โอนออก

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์

10,890
442

2,382
7,395

(1,582)
(7,207)

11,690
630

รวม
อื่น ๆ

11,332
396

9,777
1,782

(8,789)
(489)

12,320
1,689

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

11,728
(444)

11,559
(140)

(9,278)
25

14,009
(559)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

11,284

11,419

(9,253)

13,450
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า

2560

จ�ำหน่าย/
โอนออก

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์

11,696
389

1,094
6,451

(1,900)
(6,398)

10,890
442

รวม
อื่น ๆ

12,085
154

7,545
659

(8,298)
(417)

11,332
396

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

12,239
(635)

8,204
-

(8,715)
191

11,728
(444)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

11,604

8,204

(8,524)

11,284
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า

2561

จ�ำหน่าย/
โอนออก

ยอดปลายปี

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์

10,883
442

2,382
7,395

(1,582)
(7,207)

11,683
630

รวม
อื่น ๆ

11,325
396

9,777
1,782

(8,789)
(489)

12,313
1,689

รวมทรัพย์สินรอการขาย

11,721

11,559

(9,278)

14,002

(441)

(140)

25

(556)

11,280

11,419

(9,253)

13,446

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์

เพิ่มขึ้น/
โอนเข้า

2560

จ�ำหน่าย/
โอนออก

ยอดปลายปี

11,689

1,094

(1,900)

10,883

389
12,078

6,451
7,545

(6,398)
(8,298)

442
11,325

154

659

(417)

396

รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

12,232
(632)

8,204
-

(8,715)
191

11,721
(441)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

11,600

8,204

(8,524)

11,280

สังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน
708 ล้านบาทและจ�ำนวน 463 ล้านบาท ตามล�ำดับ และรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารเป็นจ�ำนวน 708 ล้านบาทและจ�ำนวน
462 ล้านบาทตามล�ำดับ
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
รวม

11,690

10,890

11,683

10,883

11,690

10,890

11,683

10,883

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

13,387

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

9,220
23,417
1,451
72,862

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

อุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

4,642

459

2,395

-

1,788

-

-

(9,176)

(1,467)

(5,785)

(160)

(1,022)

(600)

(142)
-

-

-

(17,141)

(2,200)

(9,018)

ยอดต้นปี

68,328 (28,359)

443

20,027

9,060

20,309

12,787

5,702

ยอด
ปลายปี

(3,064)

(8)

(2,079)

(344)

(633)

-

-

-

-

(8)

(13,487)

(2,502)

(8,812)

-

-

(313)

-

-

(17)

(150)

-

(146)

43,206

435

6,540

6,541

11,347

12,787

5,556

ยอด ค่าเผื่อการ
ปลายปี ด้อยค่า ยอดสุทธิ

6,614 (24,809)

-

5,733

42

839

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม
ราคา
จ�ำหน่าย

2561

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน 3,064 ล้านบาท และ 2,433 ล้านบาท ตามล�ำดับ

* ธนาคารและบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2558

19,543

ราคาทุนเดิม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

5,844

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีดังนี้

15.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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13,387

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

9,220
21,310
330
68,426

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

อุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

5,786

1,141

3,377

-

1,267

-

1

(1,350)

(20)

(1,270)

-

(54)

-

(6)

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

-

-

-

(16,762)

(1,856)

(8,581)

ยอดต้นปี

72,862 (27,199)

1,451

23,417

9,220

19,543

13,387

5,844

ยอด
ปลายปี

(2,433)

-

(1,623)

(345)

(465)

-

-

-

-

-

(17,141)

(2,200)

(9,018)

-

-

(339)

-

-

-

(193)

-

(146)

44,164

1,451

6,276

7,020

10,332

13,387

5,698

ยอด ค่าเผื่อการ
ปลายปี ด้อยค่า ยอดสุทธิ

1,273 (28,359)

-

1,244

1

28

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม
ราคา
จ�ำหน่าย

2560

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนเงิน 18,665 ล้านบาท (2560: 22,954 ล้านบาท)

* ธนาคารและบริษัทย่อยตีราคาเพิ่มในปี 2558

18,330

ราคาทุนเดิม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

5,849

ยอดต้นปี

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
268
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12,744

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม *

9,121
22,511
1,438
70,426

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม *

อุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

4,111

249

2,083

-

1,779

-

-

(8,551)

(1,247)

(5,396)

(160)

(1,006)

(600)

(142)

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

65,986

440

19,198

8,961

19,731

12,144

5,512

ยอด
ปลายปี

-

-

(27,214)

-

(16,416)

(2,170)

(8,628)

ยอดต้นปี

(2,950)

-

(2,002)

(340)

(608)

-

-

-

-

-

(13,105)

(2,468)

(8,411)

-

-

(295)

-

-

-

(150)

-

(145)

41,707

440

6,093

6,493

11,170

12,144

5,367

ยอด ค่าเผื่อการ
ปลายปี ด้อยค่า ยอดสุทธิ

6,180 (23,984)

-

5,313

42

825

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม
ราคา
จ�ำหน่าย

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน 2,950 ล้านบาท และ 2,343 ล้านบาท
ตามล�ำดับ

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2558

18,958

ราคาทุนเดิม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

5,654

ยอดต้นปี

ราคาทุนเดิม

ที่ดิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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66,031

รวม

(1,251)

(39)
(1,211)
(1)

-

70,426

18,958
9,121
22,511
1,438

5,654
12,744

ยอด
ปลายปี
-

(26,063)

(8,204)
(1,829)
(16,030)
-

ยอดต้นปี

(2,343)

(439)
(341)
(1,563)
-

-

-

(8,628)
(2,170)
(16,416)
-

-

(321)

(176)
-

(145)
-

42,891

10,154
6,951
6,095
1,438

5,509
12,744

ยอด ค่าเผื่อการ
ปลายปี ด้อยค่า ยอดสุทธิ

1,192 (27,214)

15
1,177
-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อม
ราคา
จ�ำหน่าย

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก ซึ่งได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินราคาและมีประสบการณ์ในพื้นที่ที่ท� ำการประเมินและจัดประเภทของ
การประเมินราคาที่ดินและอาคารนั้น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทุน
เปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร ซึ่งทั้งหมดถูกจัดประเภทเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ราคาทรัพย์สนิ ของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซงึ่ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจ� ำนวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจ�ำนวนเงิน 18,265 ล้านบาท (2560: 22,207 ล้านบาท)

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2558

1,227
3,312
1,107

17,770
9,121
20,410
332
5,646

-

5,654
12,744

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม *
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม *
อุปกรณ์
อื่น ๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
270
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ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

9,294

1

3,396

5,897

-

(314)

-

(246)

(68)

-

32,887

10

6,838

15,904

10,135

ยอด
ปลายปี

(5,797)

(8)

-

(5,789)

-

(1,640)

(1)

-

(1,639)

-

51

-

-

51

-

(7,386)

(9)

-

(7,377)

-

(9)

-

-

(9)

-

25,492

1

6,838

8,518

10,135

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอด
ค่าเผื่อ
ยอดต้นปี จ�ำหน่าย จ�ำหน่าย ปลายปี การด้อยค่า ยอดสุทธิ

2561

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน 1,640 ล้านบาท และ 773 ล้านบาทตามล�ำดับ

23,907

รวม

3,688

ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
9

10,075

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

อื่น ๆ

10,135

ค่าความนิยม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิมีดังนี้

16.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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5,541

1

2,050

3,490

-

-

(542)

-

(7)

(535)

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

23,907

9

3,688

10,075

10,135

ยอด
ปลายปี

(5,300)

(7)

-

(5,293)

-

(773)

(1)

-

(772)

-

-

276

-

-
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2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอดต้นปี จ�ำหน่าย จ�ำหน่าย

งบการเงินรวม

(5,797)

(8)

-

(5,789)

-

(3)

-

-

(3)

-

18,107

1

3,688

4,283

10,135

ยอด
ค่าเผื่อ
ปลายปี การด้อยค่า ยอดสุทธิ

(ล้านบาท)

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 4,667 ล้านบาท (2560: 4,344 ล้านบาท)

18,908

รวม

1,645

ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
8

7,120

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

อื่น ๆ

10,135

ยอดต้นปี

ค่าความนิยม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
272
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1,270
9,307
3,572
14,149

ยอดต้นปี
5,429
3,165
8,594

(130)
(130)

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก
1,270
14,736
6,607
22,613

ยอด
ปลายปี
(5,371)
(5,371)

(1,545)
(1,545)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอดต้นปี จ�ำหน่าย จ�ำหน่าย

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

-

(6,916)
(6,916)

ยอด
ปลายปี

1,270
7,820
6,607
15,697

ยอด
สุทธิ

(ล้านบาท)

1,270
6,223
1,523
9,016

3,348
2,049
5,397

(264)
(264)

1,270
9,307
3,572
14,149

ยอด
ปลายปี

(4,751)
(4,751)

(701)
(701)

81
81

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าตัด
ยอดต้นปี จ�ำหน่าย จ�ำหน่าย

2560

(5,371)
(5,371)

ยอด
ปลายปี

1,270
3,936
3,572
8,778

ยอด
สุทธิ

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีจ�ำนวน 4,521 ล้านบาท (2560: 4,222 ล้านบาท)

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

ยอดต้นปี

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/
รับโอน โอนออก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ล้านบาท)

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน 1,545 ล้านบาท และ 701 ล้านบาท
ตามล�ำดับ

ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

17.

สินทรัพย์อ่น
ื ระหว่างรอการโอนบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

1,315

621

1,512

686

-

1,155

-

1,155

อื่น ๆ

918

459

918

459

รวม

2,233

2,235

2,430

2,300

บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

18.

สินทรัพย์อ่น
ื สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์อื่นสุทธิมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex

5,262

7,115

5,613

7,093

ลูกหนี้จากการขายหนี้ด้อยคุณภาพ

4,569

575

4,569

575

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี

4,279

7,024

-

-

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,682

3,149

2,752

3,075

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย

2,291

2,025

717

650

รายได้ค่าบริการค้างรับ

1,132

1,273

1,399

1,857

642

1,950

629

1,949

อื่น ๆ

5,677

5,550

3,761

3,202

รวม

26,534

28,661

19,440

18,401

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนและ

ยอดดุลสุทธิบัญชีระหว่างกัน

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

19.

เงินรับฝาก

19.1

จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

งบการเงินรวม
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
รวม

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

68,139
1,418,782

78,274
1,281,892

66,797
1,418,070

77,235
1,278,583

133,341
194,939
344,430
2,159,631

164,034
176,335
391,922
2,092,457

132,819
194,820
344,430
2,156,936

163,819
176,331
391,922
2,087,890

19.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝากเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

2,105,644
35,683
2,580
2,143,907

2561
ต่างประเทศ
633
13,843
1,248
15,724

รวม
2,106,277
49,526
3,828
2,159,631

ในประเทศ
2,040,698
35,865
2,335
2,078,898

2560
ต่างประเทศ
572
12,243
744
13,559

รวม
2,041,270
48,108
3,079
2,092,457
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น
รวม

ในประเทศ
2,109,464
35,683
2,580
2,147,727

2561
ต่างประเทศ
615
7,351
1,243
9,209

รวม
ในประเทศ
2,110,079
2,041,620
43,034
35,865
3,823
2,335
2,156,936 2,079,820

2560
ต่างประเทศ
563
6,783
724
8,070

รวม
2,042,183
42,648
3,059
2,087,890
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

20. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ *
สถาบันการเงินอื่น **

รวม

2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

4,386
89
9,954

38,200
71,093
10,011

42,586
71,182
19,965

2,688
99
14,223

1,921
29,600
40,229
8,185

1,921
32,288
40,328
22,408

รวมในประเทศ

14,429

119,304

133,733

17,010

79,935

96,945

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

463
111
3,010

4,705
507

5,168
111
3,517

406
271
2,561

7,844
546

8,250
271
3,107

รวมต่างประเทศ

3,584

5,212

8,796

3,238

8,390

11,628

18,013

124,516

142,529

20,248

88,325

108,573

รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธ. เพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอืน่ หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้ พรบ.ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏข้างต้น เช่น บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ*
สถาบันการเงินอื่น**

4,386
89
11,494

38,200
71,093
11,360

42,586
71,182
22,854

2,688
99
15,590

1,921
29,600
40,229
9,085

1,921
32,288
40,328
24,675

รวมในประเทศ

15,969

120,653

136,622

18,377

80,835

99,212

ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น

466
111
3,015

4,910
475

5,376
111
3,490

471
271
2,568

7,844
546

8,315
271
3,114

รวมต่างประเทศ

3,592

5,385

8,977

3,310

8,390

11,700

19,561

126,038

145,599

21,687

89,225

110,912

รวมในประเทศและต่างประเทศ

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เช่น ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธ. เพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธ.เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
** สถาบันการเงินอืน่ หมายถึง สถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้ พรบ.ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการทีป่ รากฏข้างต้น เช่น บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

21.

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
อัตราดอกเบี้ย ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ
(ร้อยละ)

หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ 2.75 - 3.50 2562 - 2566
- เงินบาท
1.90
2562 - 2563
- อื่น ๆ
2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
4.65
2567
เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์
การเงินแฝง
- เงินบาท
1.36 - 1.84
2562
อื่น ๆ
รวม

รวม

2560
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

726
32,786
429

52,753 53,479
- 32,786
429

715
737
20

53,070
-

53,785
737
20

20,000

- 20,000

20,000

-

20,000

607
260
54,808

607
260
52,753 107,561

3,815
181
25,468

53,070

3,815
181
78,538
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
อัตราดอกเบี้ย ครบก�ำหนด ในประเทศ ต่างประเทศ
(ร้อยละ)

หุ้นกู้
- เงินดอลลาร์สหรัฐ 2.75 - 3.50 2562 - 2566
- เงินบาท
2562 - 2563
- อื่นๆ
2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- เงินบาท
4.65
2567
อื่น ๆ
รวม

รวม

2560
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

726
31,252
429

53,398 54,124
- 31,252
429

715
737
20

53,727
-

54,442
737
20

20,000
260
52,667

- 20,000
260
53,398 106,065

20,000
181
21,653

53,727

20,000
181
75,380

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

22. ประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประมาณการหนี้สินมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

ส�ำรองบ�ำเหน็จและบ�ำนาญ
ประมาณการหนี้สินจากการแลกของรางวัล
อื่น ๆ

6,360
2,978
89

4,904
2,712
114

5,859
2,975
89

4,527
2,705
108

รวม

9,427

7,730

8,923

7,340

ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุและผลประโยชน์ภายหลังเกษียณ รวมทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมดไม่ได้จัดให้มีกองทุน
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

การจ่ายผลตอบแทนเกษียณอายุ
ผลประโยชน์อื่น

5,499
861

4,041
863

5,043
816

3,719
808

รวมมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

6,360

4,904

5,859

4,527

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เกษียณอายุ
อื่น ๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม

2560
เกษียณอายุ
อื่น ๆ

4,041

863

3,728

813

564
143
-

46
31
6

346
132
-

35
29
-

707

83

478

64

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,009

(49)

-

-

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(258)

(36)

(165)

(14)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,499

861

4,041

863

รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เกษียณอายุ
อื่น ๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม

2560
เกษียณอายุ
อื่น ๆ

3,719

808

3,445

761

488
132
-

34
28
2

306
122
-

31
27
-

620

64

428

58

945

(52)

-

-

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

(241)

(4)

(154)

(11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,043

816

3,719

808

รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

การปรับปรุงจากประสบการณ์
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน

695
214
51

-

663
197
33

-

รวม

960

-

893

-

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

3.1 - 3.3
5.5 - 10.0
4.0
3.5 - 35.0

3.6
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.5 - 35.0

3.3
5.5 - 10.0
4.0
3.5 - 12.0

3.6
5.5 - 10.0
4.0 - 4.8
3.5 - 12.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลดลง

(660)
606

797
(522)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(615)
561

ลดลง
745
(482)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ลดลง

(571)
489

เพิ่มขึ้น

697
(421)

เพิ่มขึ้น
(528)
444

ลดลง
646
(382)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณ
การความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุที่แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
โครงการสมทบเงิน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

1,252
790

1,147
542

1,119
684

1,025
486

รวมค่าใช้จ่ายพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

2,042

1,689

1,803

1,511

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
400 วัน ธนาคารและบริษัทย่อยจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมาย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินส�ำหรับ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมประมาณ 1.4 - 1.5 พันล้านบาท

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

2560

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

277,247
973

247,319
926

รวม

278,220

248,245

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยส�ำหรับบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ถูกค�ำนวณตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.29

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส�ำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยัง
มีผลบังคับในปี
ส�ำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การขาดอายุ
และการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

247,319

215,958

47,197

43,796

(17,269)

(12,435)

277,247

247,319
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

24. หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชีมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้อื่น
บัญชีพักเพื่อรอการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีพักเพื่อรอการโอนเงินตราต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
25

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

9,113
7,093
2,957
513

2,937
4,547
6,068
1,064

8,921
7,093
2,957
464

2,853
4,547
6,068
1,020

19,676

14,616

19,435

14,488

หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หนี้สินอื่นมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจ�ำ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

19,912
7,425
5,025

18,793
7,033
4,447

16,864
6,803
5,072

15,730
6,949
4,476

4,006
807

4,172
706

684

583

638
649

335
2,320

617
1,201

311
1,754

38,462

37,806

31,241

29,803

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

26. เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 7/2561 ลงวันที่ 16 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ และตามประกาศที่ สนช. 8/2561 ลงวันที่ 16 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดให้ธนาคารแสดงบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร
มีเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 5,946 ล้านบาท
27. ทุนเรือนหุ้น

บุริมสิทธิทั้งหมดมีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี และได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญนับแต่นั้นมา
ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิมสี ทิ ธิแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิทถี่ อื อยูเ่ ป็นหุน้ สามัญได้ในอัตราการใช้สทิ ธิหนุ้ บุรมิ สิทธิ 1 หุน้ มีสทิ ธิแปลงเป็นหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
28. ส�ำรอง

ส�ำรองประกอบด้วย
การจัดสรรก�ำไร และ/หรือ ก�ำไรสะสม

ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารและบริษทั ย่อยซึง่ เป็นบริษทั มหาชนจะต้องจัดสรร
ทุนส�ำรอง (“ส�ำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรอง
ดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจ�ำกัดต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ�ำนวน
ผลก�ำไร ซึ่งได้รับจากกิจการของบริษัททุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงร้อยละ 10 ของจ�ำนวนทุนของบริษัท
เงินส�ำรองนี้จะไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดินและอาคารที่
แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย

การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
29. เงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวด ครึ่งปีแรกของปี 2561
แก่ผถู้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตรา 1.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,099 ล้านบาท โดยได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรจากปี 2560 เป็นเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท โดยที่ธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,099 ล้านบาท ท�ำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 13,597 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลคงเหลือไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากปี 2559 เป็นเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาท โดยที่ธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,099 ล้านบาท ท�ำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 13,597 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลคงเหลือไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

30. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพั นและข้อจ�ำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัดมีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
หลักทรัพย์รัฐบาลที่เป็นเงินส�ำรองประกันชีวิต
หลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เป็น
หลักประกันในธุรกรรมซื้อ (ขายคืน)
อื่น ๆ
รวม
31.

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

64,381

53,092

-

-

69,435
79

26,179
211

69,435
46

26,179
156

133,895

79,482

69,481

26,335

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ามีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- การค�้ำประกันอื่น
- ลูกหนี้ / เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินลงทุน
- อื่น ๆ

7,985
15,049
11,129
46,994

4,195
14,476
6,794
22,256

7,985
14,181
11,129
46,666

4,195
13,757
6,794
21,779

185,210
218,814
4,906
47,869

179,213
176,112
3,232
28,232

184,401
217,773
3,239
45,469

178,446
175,127
3,212
24,032

รวม

537,956

434,510

530,843

427,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันที่ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งถูกสั่งปิดกิจการตามค�ำสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2540 เป็นจ�ำนวน 3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

32. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับธนาคารและบริษทั ย่อย หากธนาคารและ
บริษทั ย่อยมีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่าง
มีนัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ธนาคารมีรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามจ�ำนวนและเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดไว้ในโครงการสวัสดิการเป็นไปตามราคาที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับธนาคาร ส่วนการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและการคิดราคาส�ำหรับ
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่นอกเหนือจากนี้เป็นไปตามการค้าปกติและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ส�ำหรับรายได้และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้ราคาตลาดในการคิดราคา โดยเป็นเงื่อนไขปกติของการท�ำธุรกิจ หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ รายการกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
32.1 สินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพั น

สินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2561
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
เงินลงทุน
บริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อ*
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

18

-

628
18

2,786
-

-

-

364

399

8,844
121

176

8,844
121

1,500
176

4,322

5,758

4,322

5,758

* ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ�ำนวน 6,816 ล้านบาทและ 6,816 ล้านบาท (2017: 60 ล้านบาท
และ 75 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

-

-

1,769

1,489

416
4,824
1,428

21,393
1,434

5,059
416
4,824
1,428

2,095
21,393
1,434

29,161

39,446

29,161

39,446

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อย

-

-

213

54

หนี้สินตราสารอนุพันธ์
บริษัทย่อย

-

-

446

308

6

23

3,183
6

1,821
23

-

1,015

-

1,015

เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทย่อย
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
หนี้สินอื่น
บริษัทย่อย
ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทอื่น)
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

-

-

633

872

1,407

-

15,677
1,407

17,642
-

1

1

1

1

1,583

2,610

1,583

2,610

32..2 รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

267
3

5

48
267
3

10
5

165

198

165

198
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ
รายได้อื่น
บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

244
96
12

206
10

88
244
96
12

63
206
10

291

500

291

500

-

-

8,598

12,487

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินร้อยละ 10)
กิจการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ

28

24

3,611
28

3,475
24

70

65

70

65

(ขาดทุน) ก�ำไรจากธุรกรรมเพื่อค้า
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

68

-

(968)
68

383
-

33. ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ

ผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการก�ำกับและควบคุมกิจกรรมการด�ำเนินงานต่าง ๆ
ของธนาคารและบริษัทย่อยตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคารและบริษัทย่อย นอกเหนือจากผลประโยชน์
ทีพ่ งึ จ่ายตามปกติซงึ่ ได้แก่ ค่าเบีย้ ประชุม เงินรางวัล เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของธนาคารและบริษัทย่อย
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,748
64

1,726
24

1,425
62

1,422
22

รวม

1,812

1,750

1,487

1,444

34. สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด้านผู้เช่า

ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาเช่าพืน้ ทีท่ ำ� การสาขา เคาน์เตอร์แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ตูเ้ อทีเอ็ม รถยนต์ อุปกรณ์
ส�ำนักงาน ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่า
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
ค่าเช่าที่จ่ายให้ผู้ให้เช่าจะปรับปรุงตามอัตราค่าเช่าตลาดอย่างสม�่ำเสมอ และธนาคารและบริษัทย่อยไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่เช่ายังคงเป็นของผู้ให้เช่า

(ก) จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ประเภท

ระยะเวลา

ที่ดินและ/หรืออาคาร

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

อุปกรณ์ส�ำนักงาน
รถยนต์

2561
2,510
1,497
164
101
298
538

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
2,310
1,839
192
143
287
695

2561
2,349
1,342
164
96
290
523

2560
2,143
1,692
192
143
277
672

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเช่าจ่าย

2561
5,456

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560
4,715

2561
5,230

2560
4,575

35. ส่วนงานด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนงานด�ำเนินงานประกอบด้วย
ข้อมูลโครงสร้างการด�ำเนินงานของธนาคารและข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานเป็นส่วนหนึง่ ในรายงานประจ�ำปี ธนาคารด�ำเนินงาน
ผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจและการพาณิชย์ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
(ล้านบาท)
และธุรกิจขนาดย่อม รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม กลุ่มลูกค้าบุคคล รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ธนาคารมีบริษทั ย่อยหลักอีก 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์
จ�ำกัด และบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตามข้อมูลที่ได้แสดงด้านล่าง ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและรายได้จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทุนของ
ธนาคารไม่ได้ถูกปันส่วนไปยังหน่วยธุรกิจใดเป็นพิเศษได้ถูกรายงานภายใต้หัวข้อ “ประกันชีวิต” และ “อื่น ๆ” ในส่วนของรายได้
ค่าธรรมเนียมของบริษัทย่อยนั้นได้ถูกกระจายเข้าตามหน่วยธุรกิจ (กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ
ขนาดย่อม หรือกลุ่มลูกค้าบุคคล) ในค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน แต่แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ประกันชีวิต” และ “อื่น ๆ” ในการ
วิเคราะห์ดา้ นล่างนี้ ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานนัน้ หมายถึงค่าใช้จา่ ยทางตรงและทางอ้อมในการด�ำเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจแต่ละ
หน่วย รวมถึงการปันส่วนของค่าใช้จ่ายทั่วไปไปยังหน่วยธุรกิจเหล่านี้
ธนาคารก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานเป็นคณะกรรมการบริหาร ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มธุรกิจถูกวัดผล
บนเกณฑ์เดียวกับข้อมูลภายในดังนี้
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาด
ธุรกิจ กลางและ กลุ่มลูกค้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขนาดใหญ่ ขนาดย่อม บุคคล ประกันชีวิต
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหนีส้ งสัยจะสูญ
การด้อยค่าและภาษีเงินได้

อื่น ๆ

รายการ
ระหว่างกัน

รวม

17,456
9,181
26,637
(7,744)

14,255
2,928
17,183
(7,258)

43,210
23,331
66,541
(40,862)

10,453
(1,096)
9,357
(2,632)

10,995
13,401
24,396
(10,769)

(5,889)
(5,889)
4,626

96,369
41,856
138,225
(64,639)

18,893

9,925

25,679

6,725

13,627

(1,263)

73,586

หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

(33,491)
40,095

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาด
ธุรกิจ กลางและ กลุ่มลูกค้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขนาดใหญ่ ขนาดย่อม บุคคล ประกันชีวิต
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหนีส้ งสัยจะสูญ
การด้อยค่าและภาษีเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าและภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

อื่น ๆ

รายการ
ระหว่างกัน

รวม

16,758
8,892
25,650
(6,749)

14,744
2,969
17,713
(6,458)

41,657
25,322
66,979
(33,118)

9,260
1,096
10,356
(2,470)

9,891
12,970
22,861
(13,037)

(7,346)
(7,346)
4,182

92,310
43,903
136,213
(57,650)

18,901

11,255

33,861

7,886

9,824

(3,164)

78,563
(35,358)
43,205

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาด
ธุรกิจ กลางและ กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ ขนาดย่อม บุคคล ประกันชีวิต

อื่น ๆ

รายการ
ระหว่างกัน

รวม

เงินให้สินเชื่อ *

827,258

341,679

955,563

10,699

5,362

- 2,140,561

รวมสินทรัพย์

789,777

300,394

910,116

324,439

886,032

(23,418) 3,187,340

รวมหนี้สิน

650,433

153,234 1,219,126

285,136

512,512

(14,084) 2,806,357

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาด
ธุรกิจ กลางและ กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ ขนาดย่อม บุคคล ประกันชีวิต

อื่น ๆ

รายการ
ระหว่างกัน

รวม

เงินให้สินเชื่อ *

778,949

343,204

898,648

9,324

4,607

- 2,034,732

รวมสินทรัพย์

751,367

303,331

862,857

289,506

836,292

(19,321) 3,024,032

รวมหนี้สิน

557,693

149,383 1,217,442

253,400

493,454

(11,103) 2,660,269

* สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

่ ำ� คัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
36. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีส
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ฐานะการเงินจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ มีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
สินทรัพย์รวม

3,112,925

2560
รวม

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

74,415 3,187,340 2,949,414

รวม

74,618 3,024,032

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *

365,626

12,279

377,905

308,146

8,587

316,733

567,647

1,254

568,901

569,284

1,087

570,371

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก

2,021,528

19,094 2,040,622 1,930,702

17,368 1,948,070

2,147,122

12,509 2,159,631 2,079,830

12,627 2,092,457

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

137,316

5,213

142,529

103,288

5,285

108,573

54,808

52,753

107,561

25,468

53,070

78,538

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ
สินทรัพย์รวม

2,794,927

2560
รวม

ธุรกรรม
ธุรกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ

65,200 2,860,127 2,659,167

รวม

66,465 2,725,632

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ *

355,127

6,906

362,033

300,095

3,382

303,477

290,761

1,223

291,984

315,963

1,087

317,050

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก

2,009,126

16,180 2,025,306 1,919,980

14,823 1,934,803

2,150,941

5,995 2,156,936 2,080,752

7,138 2,087,890

140,419

5,180

145,599

105,627

5,285

110,912

52,667

53,398

106,065

21,653

53,727

75,380

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

36.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ใน
ต่าง
ระหว่าง
ประเทศ ประเทศ
กัน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รวม

2560
ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ใน
ต่าง
ระหว่าง
ประเทศ ประเทศ
กัน

รวม

127,952
(31,780)

3,691
(3,494)

(2,516) 129,127 124,139
2,516 (32,758) (31,669)

3,101
(3,261)

(2,127) 125,113
2,127 (32,803)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
96,172
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 28,296
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
13,348
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ (88,287)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้
49,529
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(9,382)

197
160
51
(374)

- 96,369 92,470
- 28,456 30,210
- 13,399 13,542
- (88,661) (82,251)

(160)
114
37
(466)

- 92,310
- 30,324
- 13,579
- (82,717)

34
(86)

-

49,563 53,971
(9,468) (10,251)

(475)
(40)

- 53,496
- (10,291)

(52)

-

40,095

(515)

-

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

40,147

43,720

43,205

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ใน
ต่าง
ระหว่าง
ประเทศ ประเทศ
กัน
รายได้ดอกเบี้ย
117,531
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(31,757)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
85,774
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 29,226
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
12,231
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ (86,111)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้
41,120
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(7,508)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

33,612

3,455
(3,461)
(6)
101
32
(219)
(92)
(45)
(137)

รวม

2560
ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ
ใน
ต่าง
ระหว่าง
ประเทศ ประเทศ
กัน

(2,516) 118,470 114,889
2,516 (32,702) (31,661)
- 85,768 83,228
- 29,327 32,033
- 12,263 11,605
- (86,330) (80,107)
-

2,869
(3,233)
(364)
54
20
(367)

รวม

(2,127) 115,631
2,127 (32,767)
- 82,864
- 32,087
- 11,625
- (80,474)

-

41,028
(7,553)

46,759
(8,240)

(657)
(8)

-

46,102
(8,248)

-

33,475

38,519

(665)

-

37,854

37. รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
สัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

5,456
265
13,230
98,035
12,003
138

5,028
312
12,873
95,788
11,024
88

5,000
265
3,947
97,117
12,003
138

4,583
312
4,657
94,967
11,024
88

129,127

125,113

118,470

115,631
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

38. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เงินกู้ยืม
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

18,301
1,534
9,735

19,006
1,218
9,419

18,282
1,579
9,735

18,984
1,245
9,419

2,004
930
78
176
32,758

1,957
1,063
71
69
32,803

2,000
930
176
32,702

1,987
1,063
69
32,767

39. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
- บริการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต
และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

1,578

1,768

1,562

1,752

13,478
21,960
37,016
(8,560)
28,456

12,355
22,732
36,855
(6,531)
30,324

13,494
21,626
36,682
(7,355)
29,327

12,369
23,304
37,425
(5,338)
32,087
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

40. ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้า

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
อื่นๆ

5,439
1,776
(75)
796
9

5,253
1,507
440
(110)
-

6,036
1,776
(80)
24
9

4,983
1,507
353
46
-

รวม

7,945

7,090

7,765

6,889

41.

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2,343
(191)
766
12

1,634
(191)
51
117

1,928
766
12

536
51
117

รวม

2,930

1,611

2,706

704
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

42. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าตัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

8,757
2,115
1,640
4,927

6,701
2,260
775
4,356

8,475
5,086
1,545
4,707

6,390
5,108
703
4,148

17,439

14,092

19,813

16,349

43. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า รวมทั้งขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ *
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

17
23,988
18

43
25,006
18

17
23,967
18

43
24,969
18

รวม

24,023

25,067

24,002

25,030

* สุทธิจากหนี้สูญได้รับคืน
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

44. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2561

2560

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน

11,519

10,020

9,554

8,046

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

(2,051)

271

(2,001)

202

9,468

10,291

7,553

8,248

รวมภาษีเงินได้
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก่อนภาษี
เงินได้

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้

2560
ก่อนภาษี
เงินได้

(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้

เงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(5,375)
319

1,075
(64)

(4,300)
255

6,080
371

(1,216)
(74)

4,864
297

(960)

192

(768)

-

-

-

รวม

(6,016)

(1,203)

(4,813)

6,451

(1,290)

5,161
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก่อนภาษี
เงินได้

2561
รายได้
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

2560
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

เงินลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(2,309)
-

461
-

(1,848)
-

717
51

(144)
(10)

573
41

(893)

179

(714)

-

-

-

รวม

(3,202)

640

(2,562)

768

(154)

614
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
รวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2561

(ล้านบาท)
49,563
9,913

20.0

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2560

(ล้านบาท)
53,496
10,699

20.0

(445)
19.1

9,468

(408)
19.2

10,291

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
รวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.0

2561

(ล้านบาท)
41,029
8,206

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.0

(653)
18.4

7,553

2560

(ล้านบาท)
46,102
9,220
(972)

17.9

8,248
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

198
(423)

111
(3,590)

107
-

26
(2,560)

สุทธิ

(225)

(3,479)

107

(2,534)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

32
23
409
830
89
1
26

11
41
45
1,678
23
(15)

130
-

43
194
454
2,508
112
1
11

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น

103
10
15
1,547
46
765

(26)
(10)
151
(4)
47

54
192
-

77
69
1,890
42
812

รวม

3,896

1,941

376

6,213

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก

(110)
(1,686)
(573)
(4,989)
(17)
-

(1)
56
70
6
(21)

(118)
945
-

(229)
(685)
(503)
(4,983)
(17)
(21)

รวม

(7,375)

110

827

(6,438)

สุทธิ

(3,479)

2,051

1,203

(225)

307

308
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น

71
451
409
624
127
1
58
421
159
1,497
44
722

(29)
(2)
206
(38)
(32)
(318)
10
(8)
50
2
43

(10)
(426)
(136)
-

32
23
409
830
89
1
26
103
10
15
1,547
46
765

รวม

4,584

(116)

(572)

3,896

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

(177)
(803)
(501)
(5,001)
(20)

(5)
(93)
(72)
12
3

72
(790)
-

(110)
(1,686)
(573)
(4,989)
(17)

รวม

(6,502)

(155)

(718)

(7,375)

สุทธิ

(1,918)

(271)

(1,290)

(3,479)

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

32
9
409
830
88
26
82
10
1,468
703

11
33
45
1,673
23
(17)
(26)
(10)
138
56

130
179
-

43
172
454
2,503
111
9
56
1,785
759

รวม

3,657

1,926

309

5,892

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก

(754)
(573)
(4,847)
(17)
-

15
70
11
(21)

331
-

(408)
(503)
(4,836)
(17)
(21)

รวม

(6,191)

75

331

(5,785)

สุทธิ

(2,534)

2,001

640

107

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

309

310
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์อื่น
เงินรับฝาก
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

71
113
409
624
126
50
403
1,424
676

(29)
206
(38)
(24)
(321)
10
44
27

(10)
(104)
-

32
9
409
830
88
26
82
10
1,468
703

รวม

3,896

(125)

(114)

3,657

(695)
(501)
(4,858)

(19)
(72)
11

(40)
-

(754)
(573)
(4,847)

(20)

3

-

(17)

รวม

(6,074)

(77)

(40)

(6,191)

สุทธิ

(2,178)

(202)

(154)

(2,534)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

45. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค�ำนวณได้ดังนี้
(ล้านบาท / ล้านหุ้น)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2561

2560

40,068

43,152

33,475

37,854

จ�ำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

3,399

3,399

3,399

3,399

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

11.79

12.69

9.85

11.14

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (ขั้นพื้นฐาน)

46. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

46.1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ธนาคารได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 33,601 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ
		 จ�ำนวน 33,601 หุ้น ต่อกระทรวงพาณิชย์
46.2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของธนาคาร) ได้จ่ายช�ำระค่าทุน
		 เต็มจ�ำนวนแล้วให้แก่ SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 100) จ�ำนวน 8,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
46.3
		
		
		

เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.9 ต่อปี และหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยมีวันครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2572
ตามล�ำดับ

311

312
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

47. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบ
ทีม่ สี าระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร เมือ่ น�ำมาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561)

สัญญาประกันภัย

2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*

เครื่องมือทางการเงิน

2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

2562

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
รับหรือจ่ายล่วงหน้า

2562

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ�ำนวนเงินและช่วงเวลาที่รับรู้ โดยรายได้
จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ประเมินผลกระทบเบือ้ งต้นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารในงวดแรกที่ถือปฏิบัติ

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้
การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ขณะนี้ผู้บริหารก�ำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

313

ข้อมูลธนาคาร

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

โค ร ง ส ร้า ง เงิ น ทุ น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุน
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน
70,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน
3,417,157,340 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
3,582,842,660 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน 33,992 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน
3,395,473,895 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
			
สิทธิออกเสียง 1 หุ้น: 1 เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน
3,718,303 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
			
สิทธิออกเสียง 1 หุ้น: 1 เสียง
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของธนาคาร

หลักทรัพย์ของธนาคารที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีดังนี้
1. หุ้นสามัญ
2. หุ้นบุริมสิทธิ
1. หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 		
			
ผู้ออก		
นายทะเบียน
หลักทรัพย์
การซื้อขาย
			
			

3,395,473,895 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
มีการซือ้ ขายทัง้ บนกระดานหลัก และกระดาน
ต่างประเทศ โดย
- การซือ้ ขายบนกระดานหลักใช้อกั ษรย่อ SCB
- การซือ้ ขายบนกระดานต่างประเทศใช้อกั ษร
ย่อ SCB-F

2. หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวน		
3,718,303 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ออก		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
หลักทรัพย์
จ�ำกัด
ลักษณะส�ำคัญ เนื่องจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีก�ำหนด
ของหุ้นบุริมสิทธิ ระยะเวลา 10 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ก ระทรวง
			
การคลังช�ำระเงินค่าหุน้ บุรมิ สิทธิให้แก่ธนาคาร
			
ในครั้งแรก และได้ครบก�ำหนดระยะเวลา
			
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
			
ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจงึ มีสทิ ธิเป็นอย่างเดียว
			
กับผู้ถือหุ้นสามัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
			
สิ ท ธิ แ ปลงหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น หุ ้ น สามั ญ ได้
			
ตามก�ำหนดเวลาการใช้สทิ ธิและวิธกี ารใช้สทิ ธิ
			
ตามที่ธนาคารก�ำหนด
อัตราการใช้สิทธิ หุน้ บุรมิ สิทธิ 1 หุน้ มีสทิ ธิแปลงเป็นหุน้ สามัญ
			
ได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ
ไม่มี
ก�ำหนดเวลาการ ทุ ก ๆ 3 เดื อ น คื อ วั น ที่ 31 มี น าคม
ใช้สิทธิ			30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
			
ของทุกปี โดย
- การใช้ สิ ท ธิ วั น ที่ 31 มี น าคม ให้ แ สดง
			
ความจ�ำนงวันที่ 16 - 30 มีนาคม
- การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดง
					ความจ�ำนงวันที่ 15 - 29 มิถุนายน
- การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดง
			
ความจ�ำนงวันที่ 15 - 29 กันยายน
- การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดง
				 ความจ�ำนงวันที่ 16 - 30 ธันวาคม
			
ถ้ า วั น ใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ วั น หยุ ด ท� ำ การของ
			
ธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวันท�ำการ
			
ก่อนวันหยุดนั้น
วิธีการใช้สิทธิ
(1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบค�ำขอ
			
แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ที่ บริษัท
			
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขาย
			
หลักทรัพย์ (BROKER)
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(2) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นค�ำขอแปลง
			
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์
			
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
			
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขาย
			
หลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาท�ำการ
			
(3) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้น
				บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น หุ ้ น สามั ญ ต้ อ งยื่ น เอกสาร
			
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
				 1. ใบค� ำ ขอแปลงหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น
					 หุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารก�ำหนด
				 2. ใบหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบหุ ้ น
					 บุรมิ สิทธิ (ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
					 ก�ำหนด)
				 3. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบส�ำเนา
					 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ ส�ำเนา
					 หนังสือส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
					 หรือ หนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อ
					 รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
					 กรณีนติ บิ คุ คล ต้องแนบส�ำเนาหนังสือ
					 รับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย
					 กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่
					 วันยื่นเอกสาร พร้อมกับส�ำเนาบัตร
					 ประจ�ำตัวประชาชนของกรรมการ
					 ผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลที่
					 ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ ง
					 โดยเจ้าของบัตร

สถานที่ใช้สิทธิ		
				
				
				

(1) บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
(2) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น นายหน้ า
ซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)

พันธะผูกพันของธนาคารในการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (NVDR)
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระ
แล้ว จ�ำนวน 3,399,192,198 หุ้น และมีการถือหุ้นธนาคารผ่าน
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 343,984,832
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยถือเฉพาะหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 343,984,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.13 ของจ�ำนวนหุ้น
สามัญ และไม่ได้ถอื หุน้ บุรมิ สิทธิ ทัง้ นี้ NVDR ได้ออกประกาศแจ้ง
ว่า NVDR จะไม่เข้าประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงในฐานะผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่เป็นการเข้าประชุมและออกเสียง
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนึ่ง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ ของธนาคารทีเ่ ป็น NVDR ได้
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน Web Site: www.set.or.th/nvdr
หมายเหตุ NVDR คือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ
NVDR) และเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถือครองหุ้นแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ท�ำให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้โดยไม่ติด
ข้อจ�ำกัดจากการควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของคน
ต่างด้าวตามกฎหมายไทย (Foreign Limit)
นโยบายการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ปัจจุบนั ธนาคารยังไม่มแี ผนทีจ่ ะออกหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ล�ำดับที่		
ชื่อ-สกุล
หุ้นสามัญ
					
1
		
2
3
4
5
		
6
7
8
9
10
11

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
LIMITED
ส�ำนักงานประกันสังคม
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
THE BANK OF NEW YORK MELLON
GIC PRIVATE LIMITED
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ		

		

ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว

		
		

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

หุ้นบุริม
ยอดรวม
สิทธิ		

คิดเป็น
ร้อยละ*

793,832,359

-

793,832,359

23.35

785,298,200
343,984,832
134,367,539
115,667,822

-

785,298,200
343,984,832
134,367,539
115,667,822

23.10
10.12
3.95
3.40

86,181,100
53,865,328
48,666,682
44,648,300
43,593,900
945,367,833

3,718,303

86,181,100
53,865,328
48,666,682
44,648,300
43,593,900
949,086,136

2.54
1.58
1.43
1.31
1.28
27.92

3,395,473,895

3,718,303 3,399,192,198

100.00

2,546,557,280
848,916,615

3,503,013 2,550,060,293
215,290 849,131,905

75.02
24.98

หมายเหตุ: * ค�ำนวนจากจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)			
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30-50 ของ
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตาม
ที่ธนาคารมีก�ำไรหลังจากการกันส�ำรองตามกฎหมายและการกัน
ส�ำรองอื่นที่จ�ำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม
และสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามกฎหมาย

กรณีที่ธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ๆ อย่างเต็มที่และ
มิได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากก�ำไรสุทธิ
หลังจัดสรรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายหรือตามความจ�ำเป็นใน
การด�ำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการของ
ธนาคารปี 2560 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจำ� นวน
5.50 บาทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 18,696 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 43.3 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจ�ำปี 2560
ทั้งนี้ ธนาคารจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลประกอบการของธนาคารปี 2561 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562

กรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือบริษทั ทีธ่ นาคารมิได้มอี ำ� นาจควบคุมอย่างเต็มที่
การก�ำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลขึ้นกับนโยบายของบริษัทย่อย
ที่ประกาศไว้ และต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

ตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารมีดังนี้
			

จ�ำนวน

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
750 ล้านเหรียญสหรัฐ
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
400 ล้านเหรียญสหรัฐ
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
500 ล้านเหรียญสหรัฐ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2555* 20,000 ล้านบาท
* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ครบก�ำหนด

3.50%
เมษายน 2562
3.20% กรกฎาคม 2565
2.75% พฤษภาคม 2566
4.65%
2567

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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กา ร ล ง ทุ น ข อ ง ธ นา คา ร ไท ย พา ณิ ช ย์ จ�ำ กั ด (ม หา ช น)
ใน บ ริ ษั ท อื่ น
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
1
		
		
		
		
		
2
		
		
		
		
3
		
		
		
		
		
		
4
		
		
		
		
		
5
		
		
		
		
		
6
		
		
		
		
		
		
		
7
		
		
		
8
		
		
		

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
26 Monivong Rd., Sangkat Phsar Thmei
2, Khan Daun Penh, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
โทร. 001-855 (23) 426-145, 213-601-2
โทรสาร 001-855 (23) 426-116
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 		
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2477
โทรสาร 0-2544-2165
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 เลขที่ 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1000
โทรสาร 0-2949-1001
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด (2)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (อาคาร2)
ชั้น 10 ห้องเลขที่ 2/1001-1002
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย 		
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-061-6166
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
อาคารเอสซี ทาวเวอร์ ชั้น 23-25
เลขที่ 418 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0-2037-7899
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส 		
แบร์ จ�ำกัด
เลขที่ 801 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
SCB-JULIUS
BAER (SINGAPORE) PTE.
LTD. **(2)
7 Straits View, #08-10A, Marina 		
One East Tower, Singapore 018936

ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าเงินลงทุน
ออกจ�ำหน่าย ที่ถือ
(บาท)*
ถือหุ้น*
(บาท)
ธนาคาร
US$ 750,000 750,000 100.00% 2,687,888,635
หุ้นสามัญ
พาณิชย์
75,000,000

บริษัทบริหาร หุ้นสามัญ
สินทรัพย์
บริษัทหลัก
ทรัพย์

25,000,000

หุ้นสามัญ 2,100,000,000 240,000,000 240,000,000 100.00% 2,207,396,410

เทคโนโลยี หุ้นสามัญ
ทางการเงินและ
ธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน
นายหน้า
ประกัน
วินาศภัย

25,000,000 2,500,000 2,500,000 100.00%

หุ้นสามัญ

จัดการกองทุน หุ้นสามัญ

103,750,000 4,000,000 4,000,000 100.00% 103,750,000

2,000,000

200,000

100,000,000 20,000,000

199,997 100.00%

1,999,970

20,000,000 100.00% 221,573,983

บริษัทหลัก
ทรัพย์

หุ้นสามัญ 1,620,000,000 180,000,000 107,999,999

60.00% 971,999,991

บริษัทหลัก
ทรัพย์

หุ้นสามัญ

60.00%

SGD 1

1

1
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รายงานประจ� ำ ปี 25 6 1

ล�ำดับที่
9
		
		
		
		
		
		
10
		
		
		
		
		
11
		
		
		
		
		
		
12
		
		
		
		
13
		
		
		
		
		
		
14
		
		
		
		
		
15
		
		
		
		
		
		
16
		
		
		
		
		
		
17
		
		
		
		

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 		
ชั้น 12,14 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2792-3800,0-2792-3900
โทรสาร 0-2255-1565
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�ำนักงานใหญ่)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 		
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1702,1704,1707
โทรสาร 0-2544-1701
บริษัท มหิศร จ�ำกัด (1)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสต์
ชั้น 2 เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2937-5400
โทรสาร: 0-2937-5437
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร 3 ชัน้ 22 เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-6566
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด 		
(มหาชน)
87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์, ออล ซีซั่นส์
เพลส ชั้นที่ 3-6, 8, 17
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 		
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2257-9999
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคารเอ ชั้น 3 โซนเอ
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2795-1800
บริษัท ส.อ.ก จ�ำกัด (มหาชน) (3)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) 		
ส�ำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 19 โซนซี
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 		
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-2301-4
โทรสาร 0-2544-3317
บริษทั ไทยพาณิชย์ลสี ซิง่ จ�ำกัด (มหาชน) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 		
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1800
โทรสาร 0-2949-1900
บริษัท สยามแซ็ทเน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (2) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 		
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 21
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าเงินลงทุน
ออกจ�ำหน่าย ที่ถือ
(บาท)*
ถือหุ้น*
(บาท)
ให้บริการเรียก หุ้นสามัญ
1,000,000 100,000 100,000 100.00% 1,000,000
เก็บหนี้

ศูนย์ฝึกอบรม หุ้นสามัญ 549,000,000 5,490,000 5,490,000 100.00% 389,504,400

บริหารอาคาร หุ้นสามัญ

66,949,000

วิเคราะห์ข้อมูล หุ้นสามัญ

10,000,000 1,000,000

ประกันชีวิต

669,490

669,490 100.00% 88,168,273

999,997 100.00%

หุ้นสามัญ 665,000,000 66,500,000 65,949,620

ศูนย์จ�ำนอง หุ้นสามัญ
และ
ประเมินราคา
ทรัพย์สิน

9,999,970

99.17% 12,540,212,195

10,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 10,000,000

การพาณิชย์

หุ้นสามัญ

- 597,423,062 595,883,972

99.74% 582,731,604

ให้บริการ
เรียกเก็บหนี้

หุ้นสามัญ 5,677,975,020 567,797,502 564,336,277

99.39% 1,533,329,032

บริการสื่อสาร หุ้นสามัญ
ผ่านดาวเทียม

112,500,000 11,250,000

9,182,012

81.62%

-

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ล�ำดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง
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ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น ที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวนหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าเงินลงทุน
ออกจ�ำหน่าย ที่ถือ
(บาท)*
ถือหุ้น*
(บาท)
ที่ปรึกษาและ หุ้นสามัญ
30,000,000 3,000,000 2,249,993 75.00%
1
วางระบบ
สารสนเทศ

18
		
		
		
		

บริษทั สยาม เทคโนโลยี เซอร์วสิ จ�ำกัด (1) (3)
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 		
ทาวเวอร์ 1 เวสท์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

19
		
		
		
		
		

บริษัท สหวิ(4)ริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด 		 อุตสาหกรรม หุ้นสามัญ 11,113,018,280 11,113,018,280 4,469,534,816
เหล็ก
(มหาชน)
อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3, 28/1
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236-8890

20
		
		
		
		
		

บริษัท (3)สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
จ�ำกัด
อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 		
ทาวเวอร์ 2 เวสท์ ชั้น 17-22
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

21
		
		
		
		
		

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด
5/13 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555
โทรสาร 0-2558-7566

22
		
		
		
		
		

บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18 เลขที่
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-3312-5114
โทรสาร 0-2558-7566

ธุรกิจ
ศูนย์ข้อมูล

23
		
		
		
		

บริษัท ไทย ยู.เอส.เลเธอร์ จ�ำกัด (3)
39/98 หมู่ที่ 2 ถ.พระราม 2 ต�ำบล		
บางกระเจ้า อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. (034) 490-082-7

อุตสาหกรรม หุ้นสามัญ
ฟอกหนัง

24
		
		
		
		

บริษัท นวุติ จ�ำกัด
เลขที่ 920/4 หมู่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทร. (053) 767-015
โทรสาร (053) 767-077

ธุรกิจเกษตร

หุ้นสามัญ

60,000,000

600,000

60,000

25
		
		
		
		
		
		

บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
อาคารนันทวัน ชั้น 11 เลขที่ 161
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�ำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 		
10330
โทร. 0-2252-5200
โทรสาร 0-2252-5381

รับเหมา
ก่อสร้าง

หุ้นสามัญ

10,000,000

20,000

2,000

40.22%

1

33.34%

1

หุ้นสามัญ

700,000,000

7,000,000

2,333,800

ให้บริการระบบ หุ้นสามัญ
การช�ำระเงิน

50,000,000

500,000

97,238

19.45% 13,529,863

หุ้นสามัญ 1,410,000,000 200,000,000 20,000,000

10.00% 141,000,000

ธุรกิจ
ด้านลงทุน

193,750,000 25,000,000

2,500,000

10.00% 19,375,000

10.00%

6,000,000

10.00% 61,753,160

หมายเหตุ								
* ในกรณีที่มีการลงทุนทางอ้อมโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป การลงทุนจะแสดงสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าเงินลงทุนที่ธนาคาร และ
บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ลงทุนรวมกัน (ภายใต้มาตรา258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
** อยู่ระหว่างการเรียกช�ำระเงินทุน
		 (1) บริษัทที่ลงทุนโดยธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป
		 (2) บริษัทที่ลงทุนโดยบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป
		 (3) บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
		 (4) การลงทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

86

อายุ
(ปี)
ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2533-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์
		 (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2539-ปัจจุบัน - ทูต องค์การยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย
2539-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการที่ปรึกษา
		 มูลนิธิคาร์ลอส พี รอมูโล
2542-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิช
		 คอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2543-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความ
		 โปร่งใสนานาชาติ
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันอู ถั่น
2546-ปัจจุบัน - เฟลโลว์ โรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน
		 ประเทศอังกฤษ
2549-ปัจจุบัน - Consultant บริษทั เชฟรอนเอเชียเซ้าท์
		 จ�ำกัด
2556-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิองค์กร
		 ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ
		 สร้างรอยยิ้ม
2559-ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษากรรมการสภา สถาบัน
		 วิทยสิริเมธี
2560-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการอีกนิด
		 พิชิตเอดส์ ภายใต้มูลนิธิเอดส์
		 แห่งประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
		 สถาบันลูกโลกสีเขียว
2560-ปัจจุบัน - เฟลโลว์ ทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2533-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น
		 สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

2551-2558
2552-2560

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- B.A. (Hons) in Law, Trinity
0.00%
College, University of
Cambridge ประเทศอังกฤษ
การอบรมปี 2561
- SingularityU Thailand
Summit 2018 โดย บริษัท
เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จ�ำกัด และ Singularity
University
- Blockchain/Crypto/Initial
Coin Offering โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
- นายกกรรมการ
- กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
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73

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- SingularityU Thailand
Summit 2018 โดย บริษัท
เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial
Coin Offering โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) และ
PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Engineering), University
of California, Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Management),
Graduate School of Management,
UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D., Graduate School of
Management, UCLA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท จัดการลู่ปั่น จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - Board member, International
		 Advisory Board, The Chubb 		
		 Group of Companies
2562-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สิน
		 พระมหากษัตริย์

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2551-2558 - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2540-2560 - ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
		 พระมหากษัตริย์
2542-2560 - กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
2549-2560 - กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2559-2561 - Member of Advisory Board,
		 Centre for Asian Philanthropy
		 and Society (CAPS)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

หมายเหตุ: ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

66

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Bangkok FinTech Fair 2018:
SME and Consumer Financial
Solutions
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Bangkok Sustainable Banking
Forum 2018 โดย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial
Coin Offering โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ
สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Management
Program, Ivey School of
Business, University of
Western Ontario
ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services
Firms, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Financial Institutions
Governance Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Board Matters and Trends
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		 และประธานกรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน
		 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล
		 เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		 และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
		 ความยั่งยืน
		 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
		 จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2554-2557 - อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554-2557 - ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
		 ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556-2557 - คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 		
		 ASEAN CG Scorecard สมาคม
		 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556-2558 - กรรมการอิสระ บริษัท น�่ำเฮงคอนกรีต
		 (1992) จ�ำกัด
2557-2558 - อนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่าง
		 ประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
		 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2555-2559 - นายกสมาคมนิสติ เก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์
		 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556-2559 - กรรมการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์
		 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2560 - นายกสภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-2560 - กรรมการที่ปรึกษาด้านการก�ำกับดูแล
		 กิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริม
		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558-2560 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2555-2560 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกัน
		 วินาศภัย กระทรวงการคลัง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
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อายุ
(ปี)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2557-ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและ
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
		 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
		 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
		 และการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
		 ธนบุรี
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัย
		 ระดับสูง
2559-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
		 ประจ�ำมหาวิทยาลัย
		 สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วม
		 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
		 ต่อต้านการทุจริต
2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริม
		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี
		 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
		 ภาคราชการ
2560-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบ
		 บัญชี
		 คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและ
		 การก�ำกับบริษัทจดทะเบียน
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์
		 ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการจัดท�ำบัญชีรายชื่อกรรมการ
		 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2561-ปัจจุบัน - อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการ		
		 รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบาย
		 รัฐวิสาหกิจ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
		 สรรหา ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

63

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Bangkok Sustainable Banking
Forum 2018 โดย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- SingularityU Thailand
Summit 2018 โดย บริษัท
เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial
Coin Offering โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม
อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S. (Engineering), Georgia
Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S. (Management), Georgia
Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- Advanced Management
Program (AMP), Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2548-2558 - กรรมการผู้จัดการใหญ่
		 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2554 - กรรมการ Kubota Corporation
		 (Japan)
2556-2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
		 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2556-2559 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
		 (สวทน.)
2558-2559 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
		 เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
2557-2561 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
		 ขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 ของประเทศ
2558-2561 - กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย		
		 ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
2559-2561 - กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวย		
		 การเมืองนวัตกรรมอาหาร
2559-2561 - กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรอง
		 โครงการตามแนวการสร้างความ
		 เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ		
		 ภายในประเทศ
2560-2561 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการ
		 แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2560-2561 - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการ
		 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
		 ตะวันออก
2560-2561 - กรรมการ สภานโยบายวิจัยและ		
		 นวัตกรรมแห่งชาติ
2560-2561 - กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการ
		 จัดซื้อจัดจ้าง
2560-2561 - กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
		 ปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
		 นโยบาย Thailand 4.0
2560-2561 - กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
		 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2560-2561 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริม
		 อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
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ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2554-ปัจจุบัน - Global Advisor, Kubota
		 Corporation (Japan)
2556-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่ง		
		 ประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
		 แห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอืน่
2549-ปัจจุบัน - กรรมการและประธานที่ปรึกษา
		 ฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
		 และประธานกรรมการพัฒนาความ
		 เป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะ		
		 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน
		 กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแล		
		 กิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ
		 โครงสร้างองค์กร
		 และกรรมการความรับผิดชอบ
		 ต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน		
		 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิต
		 เวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท�ำงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2560-2561 		
		
		
		
		
		
		

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 		
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการบริหารในคณะ		
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Member of the Advisory Board,
Nomura Holding Inc.
กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
การยกระดับนวัตกรรมและ
Digitalization
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
กรรมการ คณะกรรมการสาน
พลังประชารัฐ กลุ่มการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้น�ำ
กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด
กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
Innovation Hub เพือ่ สร้างเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2556-ปัจจุบัน 		
2556-ปัจจุบัน 		
		
2556-ปัจจุบัน 		
		
2558-ปัจจุบัน 		
2558-ปัจจุบัน 		
2558-ปัจจุบัน 		
		
		
2558-ปัจจุบัน 		
		
2558-ปัจจุบัน 		
		
2558-ปัจจุบัน 		
2560-ปัจจุบัน 		
		
2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 		
		
		
2561-ปัจจุบัน 		
		

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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5. นายเกริก วณิกกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
		 ก�ำกับความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

64

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Bangkok Sustainable Banking
Forum 2018 โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial Coin

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

			
ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอ�ำนวยการ โรงพยาบาล
				 จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

			
ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
				 และกรรมการสรรหา
				 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
				 จ�ำกัด (มหาชน)

			
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2557 - รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบัน
				 การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2555-2558 - ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูล		
				 อสังหาริมทรัพย์
2557-2558 - ประธานกรรมการ ธนาคาร		
				 อาคารสงเคราะห์
2557-2558 - กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา
				 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2558-2560 - กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย
				 ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2561 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรง
				 คุณวุฒิ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนา
				 องค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม
0.00%
อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons.
Oxon), University of Oxford
ประเทศอังกฤษ
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law,
Middle Temple ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management
Program (AMP), Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Chartered Director Course
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Improving the Quality of
Financial Reporting สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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อายุ
(ปี)
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
		 เทคโนโลยี

65

การอบรมปี 2561
- Board Matters and Trends
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Bangkok Sustainable Banking
Forum 2018 โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

- B.Sc. (Electrical Engineering),
Imperial College, University
of London ประเทศอังกฤษ
- Ph.D. (Electrical Engineering),
Imperial College, University
of London ประเทศอังกฤษ
- Role of the Chairman
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ต
		 ร่วมพัฒนาไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
		 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
		 (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2553-2559 - ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนา		
		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2545-2560 - รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
		 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2551-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จ�ำกัด
2558-2560 - สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
2559-2561 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial Coin
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
กรรมการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง		
คุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ�ำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอสซีบี
อบาคัส จ�ำกัด
ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2548-ปัจจุบัน 		
2559-ปัจจุบัน 		
		
2559-ปัจจุบัน 		
		
		
2560-ปัจจุบัน 		
		
2560-ปัจจุบัน 		
2560-ปัจจุบัน 		
2560-ปัจจุบัน 		
2560-ปัจจุบัน 		
2561-ปัจจุบัน 		
		

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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71

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial
Coin Offering โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2551-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการและประธานที่
		 ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท
		 โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์
		 ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2550-2558 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่ม
		 ผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
		 สภากาชาดไทย
2550-2558 - กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและ
		 ส่งเสริมผู้ให้โลหิต สภากาชาดไทย
2550-2558 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
		 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2558 - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์		
		 มฤคทายวัน
2555-2559 - ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
		 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

- B.B.A. (Business), University
0.00%
of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management
Program (AMP), Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
		 กิจกรรมเพื่อสังคม
- กรรมการก�ำกับความเสีย่ ง

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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69

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและผู้อ�ำนวยการ
		 ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
		 ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
2561-ปัจจุบัน - ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ		
		 พระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง
		 ส�ำนักพระราชวัง
2561-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์
		 และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
		 ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั ศรีธรณี จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั สยามสินธร จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ดอยค�ำ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการ
		 บรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท
		 ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั เทเวศประกันภัย
		 จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2556 - กรรมการบริษัท บริษัท การบินไทย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2559 - รองเลขาธิการพระราชวัง/
		 ราชเลขานุการในพระองค์
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 		
		 สยามมกุฎราชกุมาร
2560-2561 - ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ		
		 พระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง
		 ส�ำนักพระราชวัง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

8. พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
		 ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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60

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
- ปริญญาโท Public Administration,
Western Kentucky University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2561-ปัจจุบัน - กรรมการและรองผู้อ�ำนวยการทรัพย์สิน
		 พระมหากษัตริย์
		 ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
2560-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระคลังข้างที่
		 ส�ำนักพระราชวัง
2560-ปัจจุบัน - รองเลขาธิการพระราชวัง
		 ส�ำนักพระราชวัง
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท สุวรรณชาด จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท มงคลชัย จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษัท ดอยค�ำ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
		 และสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ
		 บริษทั เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2540-2560 - รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการ
		 ในพระองค์ 904 ส�ำนักพระราชวัง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

9. พันต�ำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรม
		 เพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Blockchain/Crypto/Initial Coin
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- A.B. (Magna Cum Laude) in
Economics, Dartmouth
College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. (Finance), Harvard
Graduate School of Business
Administration
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
		 เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2547-2558 - ประธานกรรมการ
		 บริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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50

อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Leadership Development
Program (LDP6) โดย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ
ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.B.A. University of Colorado,
Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (การจัดการเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
- Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2536-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจ�ำ คณะพาณิชยศาสตร์
		 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-ปัจจุบัน - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และ
		 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท อักษร
		 เอ็ดดูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2533-2533 - นักการตลาด บริษัท เซรามิค		
		 อุตสาหกรรมไทย จ�ำกัด
2535-2535 - Marketing Trainee บริษัท เบอร์ลี่
		 ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547-2554 - ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์		
		 มหาวิทยาลัย
2550-2554 - หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์
		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2561 - กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ
		 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- M.B.A. New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
0.00%

ไม่มี

13. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
		 ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล

60

- นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- LL.M., University of Pennsylvania
Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- เนติบณ
ั ฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York
Bar Association)
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)

* หมายเหตุ: ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2556 - กรรมการอิสระ บริษทั สายการบินนกแอร์
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2556 - กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์
		 เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
2539-2557 - กรรมการ บริษทั ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิง้
		 จ�ำกัด
2539-2557 - ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์,
		 ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด
		 (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส 		
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด)

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2561-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ
		 บริหาร กรรมการสรรหาและก�ำหนด
		 ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเสท เวิรด์
		 คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
		 จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2542-2550 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2525-2557 - กรรมการ บริษทั เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์
		 จ�ำกัด (เลิกกิจการและช�ำระบัญชีแล้ว
		 เมื่อปี 2557)
2557-2559 - ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
2557-2559 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2551-2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
		 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร*
- กรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
- กรรมการเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)
การอบรมปี 2561
- Blockchain/Crypto/Initial Coin
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สาราสินี จ�ำกัด
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยักษา จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		 สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ		
		 บรรษัทภิบาล
		 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ Frasers Property
		 Limited
2561-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการก�ำกับดูแล
		 กิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
		 จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2544-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
		 เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ Frasers and Neave
Limited ประเทศสิงคโปร์
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

2549-2557 		
2552-2557 		
2552-2557 		
		
2556-2557 		
2551-2560 		
2557-2560 		
		
2558-2560 -

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Bangkok Sustainable Banking
Forum 2018 โดย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- Blockchain/Crypto/Initial Coin
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A., Angelo State University,
Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
- Ethical Leadership Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Board Matters and Trends
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2560-ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง
2560-ปัจจุบัน - นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
		 ราชูปถัมภ์
2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์
		 แคร์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง 		
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียน
		 โปแตชชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ 		
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2556-2559 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2557-2558 - กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2558-2559 - กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
		 ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2560 - อธิบดีกรมธนารักษ์
2558-2560 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์
		 พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
2558-2560 - กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2559-2561 - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2560-2561 - กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2546-2561 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่
		 จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

14. นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล*
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
		 ค่าตอบแทน
		 และบรรษัทภิบาล
- กรรมการก�ำกับความเสีย่ ง

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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15. นายประภาศ คงเอียด
- กรรมการ
- กรรมการกิจกรรม
		 เพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2561-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 นโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด
		 (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2555-2555 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอาญา
2555-2558 - ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
2555-2561 - กรรมการ ธนาคารออมสิน
2556-2558 - ประธานกรรมการ บริษทั โรงแรม เอราวัณ
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2558 - กรรมการ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
2558-2558 - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2558-2560 - รองปลัด กระทรวงการคลัง
2558-2561 - กรรมการ บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2560-2561 - ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

56 - นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง - เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา		
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท International Tax Program
Certificate and Master of Laws 		
(ITP/LL.M.)
Harvard Law School University, 		
U.S.
- Director Certification Program 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Audit Committee Programs 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Financial Institutions Governance
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน		
กรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Role of the Nomination and 		
Governance Committee 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Role of the Compensation 		
Committee สมาคมส่งเสริม		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม		
ระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน

อายุ
(ปี)
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- Cyber Security and Technology
Risk
โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation
โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- หลักสูตรวิทยาการจัดการส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง โดย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง โดย กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา*
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
		 และประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกิจกรรมเพื่อ
		 สังคม
- กรรมการเทคโนโลยี
- กรรมการก�ำกับความเสีย่ ง

51 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2552-2558 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
		 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2552-2558 - กรรมการและประธานคณะกรรมการ
		 การลงทุน บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2558 - รองประธานกรรมการ ธนาคารวีนาสยาม
2557-2558 - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม
		 จ�ำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Blockchain/Crypto/Initial Coin
Offering โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
- Cyber Security and Technology
Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
และ PricewaterhouseCoopers
(PwC)
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรม
ระดับสูง ส�ำนักกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
		 ยามยาก
2560-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
		 ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
		 อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์		
		 มฤคทายวัน

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

การอบรมปี 2561
- SingularityU Thailand Summit
2018 โดย บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
และ Singularity University
- Customer Experience and
Value Creation โดย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Lehigh University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ
การผลิต Lehigh University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2560-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล
		 เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2530-2536 - Research Director, The Iacocca
		 Institute
2536-2556 - Country Managing Director,
		 Accenture Consulting
2556-2557 - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2557-2560 - General Manager
		 บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2560-2561 - กรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

45

- Bachelor of Art in Economics,
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- Leadership Program, Capital
Market Academy (2012)

-

ไม่มี

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

18. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผูบ้ ริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล
และผู้บริหารสูงสุด
		 เครือข่ายสาขา

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล 		
		 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง
		 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ 		
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 		
		 ไทยพาณิชย์

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Client 		
		 Acquisition
2559-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Segment

* หมายเหตุ: ลาออกจากการเป็นกรรมการและได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ และกรรมการเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน*
- กรรมการ
- กรรมการเทคโนโลยี
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Digital
		 Transformation
		 Officer

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
- Bachelor of Science in Electrical
& Computer Engineering,
Carnegie University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science in Electrical
& Computer Engineering,
Carnegie University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Ph. D. in Electrical Engineering,
Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management
Program, Wharton School,
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Top Executive Program in
Commerce and Trade,
Commerce Academy

อายุ
(ปี)

45

-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
		 จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
		 ไทยพาณิชย์
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
		 จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2557-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
		 Wholesale Credit Product and
		 Business Strategy & Development
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Strategy Business
		 Development
2560-2561 - รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส Chief Strategy
		 Officer

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

19. ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Financial Officer
และ Chief Strategy
		 Officer

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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53

อายุ
(ปี)
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัณฑิต (2nd Class Honors)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2552-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
		 บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธ.ท.พ.
		 ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท มหิศร จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค
		 จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส
		 จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2556-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail
		 Operations
2558-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Operations

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

20. นางอภิพนั ธ์ เจริญอนุสรณ์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผูบ้ ริหารสูงสุด Retail
		 Lending Products
ผู้บริหารสูงสุด Retail
		 Payments และ
		 ผู้บริหารสูงสุด Facility
		 Management

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

57 - Bachelor of Finance, San
Francisco State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.B.A. in Financial and
International Business,
University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- CFA, CFA Institute

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2542-2558 - General Manager & Chief Investment
		 Officer, AIA

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

22. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Risk Officer

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
งานกลยุทธ์องค์กร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

21. ดร. เย็น ลอทเนอร์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Data Officer

53 - Diploma of Economics,
ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
Rheinische Friederich
2555-2558 - Senior Partner and Managing Director,
		 The Boston Consulting Group
Wilhelms Universitaet, Bonn
2558-2561 - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
ประเทศเยอรมัน
		 Transformation Officer
- Bachelor of Economics,
Technische Universitaet,
ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
Dresden ประเทศเยอรมัน
- ไม่มี
- Master of Economics,
Technische Universitaet,
ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
Dresden ประเทศเยอรมัน
2561-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ
- Ph.D. in Economics, Tech		
จ�ำกัด (มหาชน)
nische
2561-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
Universitaet, Dresden
ประเทศเยอรมัน
ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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56

อายุ
(ปี)
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- LL.M. in International Banking
Law, Boston University,
(Scholarship) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Thai Listed Companies
Association, Corporate Secretary
Development Program
- Public Director Institute (PDI),
Corporate Governance for
Directors and Senior Executives
of State Enterprises and
Public Organizations
- หลักสูตร Financial Institution
Governance Program (FGP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- The Securities and Exchange
Commission, Compliance
Knowledge for Head of
Compliance
- หลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (วปอ.)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรม (บยส.)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2548-2557 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
		 สายงาน สายงานก�ำกับและบริหาร
		 งานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
		 (มหาชน)
2557-2558 - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal
		 Officer

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

23. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Legal and
		 Control Officer

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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66 - Old Swan Technical College
ประเทศอังกฤษ
- Anfield Comprehensive
ประเทศอังกฤษ

อายุ
(ปี)
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

49 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.B.A. Washington State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่
8/2552
- หลักสูตรผู้น�ำยุคใหม่ในระบบ
ประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จ�ำกัด
2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส
		 จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เซปเป้ จ�ำกัด
		 (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2556-2558 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ้าท์พอว์
		 บิสซิเนส จ�ำกัด
2558-2559 - ที่ปรึกษาอาวุโส Digital Venture
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

25. นายธนา เธียรอัจฉริยะ*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Marketing
		 Officer

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส
		 จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2553-2559 - Executive Vice President,
		 Operations and Program Delivery,
		 ANZ Bank
2559-2561 - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
		 Chief Technology Officer

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

24. นายคอลิน ริชาร์ด ดินน์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief Technology
		 Officer
		 และรองผู้จัดการใหญ่
		 อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
		 ปฏิบัติการ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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60 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.B.A., Ohio University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (2007)
- International Management
Program, MIT Sloan Management

อายุ
(ปี)
0.00%

ไม่มี

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2558-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Retail
		 Segment and Branch Network

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

58 - บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Strategic Management,
International Institute for
Management Development
(IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(2011)

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

27. นางสาวพรรณพร คงยิง่ ยง*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 Chief People Officer

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดอนเมือง
		 อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นันทวัน แมเนจเมนท์
		 จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นันทวัน จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รัตนาคอร์ท จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
		 บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ค�ำเที่ยงพัฒนา จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สารภีกสิกรรม จ�ำกัด
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
		 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

26. นายศรัณย์ทร ชุติมา*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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55 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (2nd Class
Honors), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. in Finance and Banking,
San Francisco State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

50 - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (2nd Class
Honors) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Strategy and Innovation for
Business in Asia, MIT Sloan
and College of Management,
Mahidol University (CMMU)
(2012)
-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2556-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
		 Mortgage Business
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Mortgage and SSME Product
2559-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Small
		 SME และผู้บริหารสูงสุด Mortgage
		 Products

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

29. นางพิกุล ศรีมหันต์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผู้บริหารสูงสุด
		 SME Segment

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส
		 จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
		 จูเลียส แบร์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2557-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
		 Auto Finance & Personal Loan
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Auto
		 Finance & Personal Loan Product
2559-2560 - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
		 Wealth Segment, ผู้บริหารสูงสุด
		 Wealth Products และผู้บริหารสูงสุด
		 Retail Banking Solutions

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

28. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผู้บริหารสูงสุด Wealth
		 Segment
		 และผู้บริหารสูงสุด
		 Wealth Products

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
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48 - Bachelor of Arts in Economics,
University of Kansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- M.B.A. in Management,
New Hampshire College,
New Hampshire
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Strategic Management,
International Institute for
Management Development
(IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(2012)

อายุ
(ปี)
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

46 - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.B.A. Eastern Michigan
University, Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Executive Development
Program, Thai Listed Companies
Association (TLCA) (2013)

-

ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

31. นางภิมลภา สันติโชค
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผู้บริหารสูงสุด
		 Commercial
		 Banking Solutions

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
		 จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป 		
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โซ แฮปปี้ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2556
- รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Banking
2557-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Segment 1
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Segment
2559-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด 		
		 Multi-Corporate Segment

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2558-2559 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Head
		 of Commercial Banking Product
2559-2560 - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
		 Commercial Banking Solutions
2560-2561 - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
		 Multi-Corporate Segment และ
		 ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment
ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์
		 ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
		 จูเลียส แบร์ จ�ำกัด

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

30. นายวศิน ไสยวรรณ*
- รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
		 ผู้บริหารสูงสุด
		 Corporate Banking

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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อายุ
(ปี)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Advanced Management
Program, Wharton
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Banking and Financial
Institution Executive Seminar

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม
-

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2555-2558 - รองผู้จัดการใหญ่ Finance Reporting
		 & Control กลุ่มการเงิน

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

56

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- LL.M. in Commercial and
Corporate Law, University
College London ประเทศ
อังกฤษ
- National Defense Course,
National Defense College of
Thailand
- Company Secretary Program
(CSP) Director Certification
Program (DCP), the Institute
of Directors

-

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
- ไม่มี

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

2. นายนพดล มังกรชัย
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
		 ผู้บริหารสูงสุดก�ำกับ
		 และควบคุม

* หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายเกรียง วงศ์หนองเตย*
- รองผู้จัดการใหญ่
		 ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของผู้ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคาร
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ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม

57 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Company Secretary Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Financial Institutions
Governance Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

อายุ
(ปี)
0.00%

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปียอ้ นหลัง
ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท

ส.ค.2561-ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
- ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นในอดีต
2555-มิ.ย.2558
- เลขานุการบริษัท
		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส 		
		 บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
2556-มิ.ย. 2559 - เลขานุการบริษัท
		 บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
		 จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค.2558-มิ.ย. 2559 - ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย
		 Corporat Office Division
ก.ค. 2559-ก.ค.2561 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporat
		 Office Division

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ช่วงเวลา
การถือหุ้น ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

3. นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
- เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล-ต�ำแหน่ง
		

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)
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รา ย ละ เอี ย ด กา ร เป็ น ก ร ร ม กา ร ใน บ ริ ษั ท ต่า ง ๆ ข อ ง ผู้ บ ริ หา ร
ข อ ง ธ นา คา ร ณ 3 1 ธั น วา ค ม 2 5 6 1
		

ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1		
			
 			
			

ชื่อบริษัท

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์*
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด		
ลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือ
กรรมการ
ข่ายสาขา
กรรมการ
				
กรรมการ

บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
บจ. อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บลจ. ไทยพาณิชย์

2		 นายอรพงศ์ เทียนเงิน*
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Digital
			 Transformation Officer

ประธานกรรมการบริหาร

บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส

3		 ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์*
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
			 Chief Financial Officer
			 และ Chief Strategy Officer
				

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 	

บลจ. ไทยพาณิชย์
บจ. เอสซีบี อบาคัส
บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
บจ. ทีเอ็มเอ จ�ำกัด

		4 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์*
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
			 Retail Lending Products
			 ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments
			 และผูบ้ ริหารสูงสุด Facility Management
				
			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช�ำระบัญชี
ประธานกรรมการ
ผู้ช�ำระบัญชี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บลจ. ไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง
บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บมจ. ส.อ.ก.
บจ. มหิศร
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส

5		
			
			
			
			

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บจ. เอสซีบี อบาคัส

			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562		

			

			
			
			
			

ดร. เย็น ลอทเนอร์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Data Officer

* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน
และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562		

		6 นายศรัณย์ทร ชุติมา*
กรรมการ
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ
			 ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ
กรรมการ
					
กรรมการ
			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจพิเศษ
กรรมการ
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
				
กรรมการ
				
กรรมการ
				
ประธานกรรมการ
			

บจ. นันทวัน แมเนจเมนท์
บจ. นันทวัน
บจ. ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
บจ. พรีมัส (ประเทศไทย)
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน
บจ. ค�ำเที่ยงพัฒนา
บจ. รัตนาคอร์ท
บจ. สารภีกสิกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

		

7		
			
			
			
			

ชื่อกรรมการ

นายคอลิน ริชาร์ด ดินน์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Technology Officer
และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

กรรมการ
กรรมการ

บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส
บจ. เอสซีบี อบาคัส

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

บจ. เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส
บจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น
บมจ. เซปเป้

			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
			 อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน
			 Technology เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

8		
			
			
		
			
			
			
			
			

นายธนา เธียรอัจฉริยะ*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Chief Marketing Officer

* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน
การตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสูงสุด กลุม่ งานสือ่ สารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

		9 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง*
กรรมการ
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส		
			 Chief People Officer

บจ. ดิจิทัล เวนเจอร์ส

			 * ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

10
			
			
			

นายณรงค์ ศรีจักรินทร์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Wealth Segment และผู้บริหารสูงสุด
Wealth Products

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์

กรรมการอิสระ
กรรมการ

บล. ไทยพาณิชย์
บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์

			 * ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth
			 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

11 นายวศิน ไสยวรรณ*
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
			 Corporate Banking

			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale
			 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

12 นางภิมลภา สันติโชค
			 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
			 Commercial Banking Solutions
				

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13 นายเกรียง วงศ์หนองเตย*
ผู้ช�ำระบัญชี
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ
			 * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
			 เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บล. ไทยพาณิชย์
บจ. ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย)
บจ. โซ แฮปปี้
บจ. สยามมัลติมีเดีย
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ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อบริษัท

14 นายกิรดิศ อารมย์ดี
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
			 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ

บจ. สายเมฆ
บจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค

15
			
			
			
			

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

กรรมการบริษัท

บมจ. ทีโอที

16
			
			
			

นายกมัลกาลต์ อิชวาอาล อากาวาล*
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
ธุรกิจต่างประเทศ

ประธานคณะกรรมการช�ำระบัญชี
กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารวีนาสยาม
บจ. ASEAN Finance Corporation
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์

* ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษา			
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ
			 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

17 นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวาณิช
			 ธนกิจและธุรกิจตลาดทุน

กรรมการอิสระ

บล. ไทยพาณิชย์

18 นางสาววรดา ตั้งสืบกุล
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Investment Banking Coverage

ที่ปรึกษา

Trakinvest Pte. Singapore

19 นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail
			 Segment Strategy and Planning
				

กรรมการ
หุ้นส่วน
กรรมการ
กรรมการ

บจ. อัฟวาแลนท์
บจ. เอวีเอ โซลูชั่น เวิร์ค
บจ. อวาแลนด์ โกลบอล
บจ. เนชั่นแนลดิจิตัลไอดี

20 นายยรรยง ไทยเจริญ
กรรมการไม่มีอ�ำนาจลงนาม
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
			 กลุ่มงาน Economic Intelligence Center

บจ. ร่วมทางฝัน

21 นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป
หุ้นส่วน
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Cloud,
			 Technology Operations & Platforms

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลทองรุ่งเรือง

22 นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย
			 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้า
			 Private Banking และ First กรุงเทพ

กรรมการ

บจ. เดอะเครสเซนต์

23 นางสาวศรัณยา เวชากุล
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
			 Financial Planning and Analysis

กรรมการ

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส

24 นายเอกพล อภินันทร์
กรรมการ
			 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงานกฎหมาย กรรมการ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายคดี
กรรมการ
				
กรรมการ
				
กรรมการ
					

บจ. ไทยพาณิชย์พลัส
บจ. มหิศร
บจ. ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม
บจ. สยามพิธิวัฒน์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

		

ชื่อกรรมการ

25 นายไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริหาร
			 คุณภาพธุรกิจ ภูมิภาค

ต�ำแหน่ง

กรรมการ

ชื่อบริษัท

บจ. สยามพิธิวัฒน์

26 นายอรรถพงศ์ พรธิติ
กรรมการ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย 		
			 Investment Banking 2

บจ. พรีเมี่ยมแมเนจเม้นท์ แอนด์
คอนซัลแตนท์

27 นายศิโรตม์ วิชยาภัย
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
			 Corporate Banking 4

หุ้นส่วน

Wrap Inc.

28 นายธนิก ธราวิศิษฐ์
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
			 ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจตลาดทุน

กรรมการ

บล. ไทยพาณิชย์

29 นายรังสิ วงษ์กิจบัญชา
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Client Coverage 1.5

กรรมการ

บจ. ยู ดี ดรักสโตร์ (2001)

30 นายสมสกุล วินิชบุตร
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Client Coverage 2.1

หุ้นส่วน

หจก. อิมพาล่า อินเตอร์เทรด

31 นางวิรัสนา บุญญาสัย
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริหาร
			 คุณภาพธุรกิจ กรุงเทพ

กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย์รัชโยธิน

32 นางสาววีณา เลิศนิมิตร
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Primary Distribution

กรรมการ

บจ. เสถียรวงศ์

33 นางศิริบรรจง อุทโยภาศ
กรรมการ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
กรรมการ
			 Corporate Office และเลขานุการบริษัท

บจ. เกลอแก้วก่อกิจ
บจ. กระบี่เงินฟู๊ดส์

34 นางสาววิภาศิริ ฉันทานุมัติ
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Client Coverage 4.2

บจ. วี พี โปรเฟสชั่นนั่ล

กรรมการ

35 นางณัฏฐกานต์ ครรภาฉาย
กรรมการ
			 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารฝ่ายกฎหมายดิจทิ ลั
			 ตราสารอนุพันธ์ และนิติบริการ

บจ. เอสซีบี อบาคัส

36 นายศรชัย สุเนต์ตา
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
			 Investment Advisory, CIO Office

กรรมการ
กรรมการ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
สมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์

37 นางสาวพรรณี ประชาญตรีกาล
			 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย
			 Client Coverage 1.2

หุ้นส่วน

หจก. เทพนภาก่อสร้าง

			 หมายเหตุ ผู้บริหารของธนาคารตามตารางข้างต้นไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามอย่าง
				
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
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กา ร ด�ำ ร ง ต�ำ แห น่ ง ข อ ง ผู้ บ ริ หา ร ข อ ง ธ นา คา ร ใน บ ริ ษั ท ย่ อ ย
บ ริ ษั ท ร่ ว ม และ บ ริ ษั ท ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง

รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (1)
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ำกัด
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด

บริษัทย่อย

นายอานันท์ ปันยารชุน																			
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย																			
นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์																			
นาย เอกกมล คีรีวัฒน์																			
นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช																			
นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ													 //						
นาย เกริก วณิกกุล																			
นาย จักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล																			
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล																			
นาย กานต์ ตระกูลฮุน																			
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ																			
พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล																			
พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม																			
นาย ประภาศ คงเอียด																			
นายพสุ เดชะรินทร์																			
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา				 X			 X												
นาย อรพงศ์ เทียนเงิน				 //															
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา		 X																	 //
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์				 // // //			 X X X				 / /			
ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์						 // // //				 //					 //		
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
			
// = กรรมการ
			
/ = ผู้ช�ำระบัญชี
(1)
			
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รายชื่อกรรมการ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (1)
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ำกัด
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นันทวัน จ�ำกัด

บริษัทย่อย
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นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์						 //							 //						
นาย คอลิน ริชาร์ด ดินน์				 //								 //							
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์							 // // //				 //						
นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ																			
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง				 //															
นาง พิกุล ศรีมหันต์																			
นาง ภิมลภา สันติโชค			 X															 //
ดร. เย็น ลอทเนอร์												 // //						
นาย วศิน ไสยวรรณ			 //				 //												
นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง 																			
นาย อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์				 //									 //						
นาย ปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
//				 //														

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
			
// = กรรมการ
			
/ = ผู้ช�ำระบัญชี
(1)
			
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
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รา ย ชื่ อ ก ร ร ม กา ร ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (1)
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (1)

360

นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ													 //			
นาย วีระชัย ตันติกุล													 //			
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา				 X			 X									
นาย อรพงศ์ เทียนเงิน				 //												
นาย ศรัณย์ทร ชุติมา		 X														
นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์				 // // //			 X X X				 /
ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์						 // // //				 //				
นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์						 //							 //			
นาย คอลิน ริชาร์ด ดินน์				 //								 //				
นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์							 // // //				 //			
นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง				 //												
นาง ภิมลภา สันติโชค			 X													
ดร. เย็น ลอทเนอร์												 // //			
นาย วศิน ไสยวรรณ			 //				 //									
นาย อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์				 //									 //			
นาย กมัลกานต์ อากาวัล
//															
นาย กัมพล จันทวิบูลย์			 //													
นาย กิรดิศ อารมย์ดี					 //											
นาย ยรรยง ไทยเจริญ						 //										
นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล 							 //									

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
			
// = กรรมการ
			
/ = ผู้ช�ำระบัญชี
(1)
			
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

/
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รายชื่อกรรมการ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (1)
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (1)

บริษัทย่อย

นาง ณัฏฐกานต์ ครรภาฉาย												 //				
นาย ธนิก ธราวิศิษฏ์ 			 //													
นาง วิรัสนา บุญญาสัย		 //														
นางสาว วีณา เลิศนิมิตร			 //													
นางสาว ศรัณยา เวชากุล									 //							
นาย ศักดา ด�ำนาคแก้ว 	
//		 //													
นางสาว สุนทรี รจิตพฤกษา					 //											
นาย เอกพล อภินันทร์									 // // //			 / /
นาย ชลิตติ เนื่องจ�ำนงค์			 //		 // //										
นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์ภักดี											 //					
นางสาว ดารากร พิพัฒนกุล										 //						
นาย ปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
//				 //											
นางสาว พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล					 //											
นาย สมภพ อมรรัตนศักดิ์		 //								 //				 /		
นาย สุวดิศ ดิสถาพร									 //							
นางสาว จิตติมา กิตติกุศลธรรม					 //											
นาย ธีรพล ตันสัจจา										 // //					
นาย ธีรเมศร์ ศศิรวีโรจน์																
นาง ศศิธร เชาว์ไว										 //						
Mrs. Angela Bow							 //									
Mr. Beat Haenggi							 //									

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
			
// = กรรมการ
			
/ = ผู้ช�ำระบัญชี
(1)
			
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

/

/
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บริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จ�ำกัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จ�ำกัด
SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จ�ำกัด
บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จ�ำกัด
บริษัท มหิศร จ�ำกัด
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จ�ำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จ�ำกัด (1)
บริษัท ส.อ.ก. จ�ำกัด (มหาชน) (1)
บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (1)

362

Mr. Markus Blattmann							 //									
Mr. Rajesh Manwani							 // //								
คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม													 X			
นาง กิตติยา โตธนะเกษฒ						 X						 X				
นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร				 //												
นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา				 //												
นาย นะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
X															
นาย เพิ่มพูน ไกรฤกษ์
//				 											
นาย มนตรี โชติกประคัลภ์															 /
นาย ยุทธ วรฉัตรธาร					 X											
นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
//															
นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร				 //												
นาง สาลินี วังตาล						 //										
นาย เสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา														 /		
นางสาว อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา													 //			
นาย อุทิศ ธรรมวาทิน													 //			
นาง จิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์							 //									
นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย						 //										
นางสาว ภัครวี อนันตธนนิษฐ์
//															
นางสาว สุทธาภา อมรวิวัฒน์												 //				
นาย เสถียร เลี้ยววาริณ													 //			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
			
// = กรรมการ
			
/ = ผู้ช�ำระบัญชี
(1)
			
= บริษัทหยุดด�ำเนินการ, จดทะเบียนเลิกบริษัท หรืออยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

รา ย งา น กา ร ถื อ ค ร อ ง หุ้ น สา มั ญ ข อ ง ก ร ร ม กา ร และ ผู้ บ ริ หา ร
ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

1. นายอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ

ณ 31 ธันวาคม 2560

รวม

58,127 402,966 461,093

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

รวม เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม /
(ลดลง)

58,127 402,966 461,093

-

2. ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

-

-

3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

-

-

5. นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ยง

-

50,480 50,480

-

50,480 50,480

-

6. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
เทคโนโลยี

-

7. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง

53,000

-

-

-

- 53,000

53,000

-

-

-

- 53,000

-

8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

9. พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

-

-

-

-

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

11. ดร. พสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร*
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
และกรรมการเทคโนโลยี
*หมายเหตุ: พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
วันที่ 14 มกราคม 2562
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ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2560

รวม

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

รวม เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม /
(ลดลง)

13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

14. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล*
กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการ
ก�ำกับความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

15. นายประภาศ คงเอียด
กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

-

-

-

-

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา*
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกิจกรรม
เพื่อสังคม กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

17. นายอรพงศ์ เทียนเงิน*
กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และรองผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส Chief Digital Transformation Officer
*หมายเหตุ: ลาออกจากการเป็นกรรมการ
และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
และกรรมการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

18. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล
และผู้บริหารสูงสุด เครือข่ายสาขา
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

19. ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial
Officer และ Chief Strategy Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

20. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Retail Lending Products
ผู้บริหารสูงสุด Retail Payments
และผู้บริหารสูงสุด Facility Management

ณ 31 ธันวาคม 2560

รวม

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

รวม เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม /
(ลดลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

21. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

22. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal
and Control Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

23. นายคอลิน ริชาร์ด ดินน์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Technology
Officer และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงาน Technology ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

24. ดร. เย็น ลอทเนอร์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Data Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ งานการเงิน และรักษาการ รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

25. นายธนา เธียรอัจฉริยะ*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานการตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ กิจกรรมเพื่อสังคม
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
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ณ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

26. นายศรัณย์ทร ชุติมา*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
ธุรกิจพิเศษ

ณ 31 ธันวาคม 2560

รวม

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือโดย ที่ถือโดย
กรรมการ/ ผูเ้ กีย่ วข้อง**
ผู้บริหาร

รวม เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม /
(ลดลง)

1,040

4,310

5,350

1,040

4,310

5,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านธุรกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

27. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

28. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Wealth Segment
และผู้บริหารสูงสุด Wealth Products
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ Wealth ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

29. นางพิกุล ศรีมหันต์*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
SME Segment
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ SME ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

30. นายวศิน ไสยวรรณ*
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Corporate Banking
*หมายเหตุ: ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจ Wholesale ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562

31. นางภิมลภา สันติโชค
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
Commercial Banking Solutions

หมายเหตุ **ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร หมายถึง
			 (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
			 (2) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และ (1) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
			 (3) นิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
				 นิติบุคคล
			 (4) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (3) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) และแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของ
				 จ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

เค รื อ ข่า ย ใน กา ร ด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ณ 31 ธันวาคม 2561
				
ส�ำนักงานเขตพื้นที่			
ส�ำนักงานสาขาทั่วประเทศ			
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด

44 แห่ง
1,019 สาขา

429 สาขา
590 สาขา

ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง			
ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี			
Service Center			
สาขาอัตโนมัติ (Express) 			

14
6
1
65

สาขา
สาขา
สาขา
แห่ง

ส�ำนักงานสาขาต่างประเทศ			
ธนาคารในเครือ (ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์)			
ส�ำนักงานผู้แทน			
ส�ำนักงานธุรกิจ			

6
4
2
54

สาขา
สาขา
แห่ง
แห่ง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด

8 แห่ง
46 แห่ง

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ			
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ			
กรุงเทพฯ
แหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

49 แห่ง
23 แห่ง

เครื่องเอทีเอ็ม			
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด

47 แห่ง
72 แห่ง

2,670 เครื่อง
6,951 เครือ่ ง

9,621 เครื่อง

367
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สาขาต่างประเทศ

สาขาเซี่ยงไฮ้
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:		
		
		
		

Ms. June Qiong Fu
Room74 T15 / 74th Floor, 		
Shanghai World Financial Center
No. 100 Century Avenue,
Shanghai, P.R. China 200120

โทรศัพท์:
Swift:		
E-Mail:		

+86-2160587708
SICOCNSH
june.fu@scb.co.th

สาขาฮ่องกง
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:		
		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:		
E-Mail:		

นายธีรพันธ์ นันทพลพัฒน์
Suite 3209, 32/F, Jardine House,
1 Connaught Place, Central, 		
Hong Kong
+852-2524-4085
+852-2845-0293
SICOHKHH
theerapa@scb.co.th

สาขาสิงคโปร์
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:		
		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:		
E-Mail:		

นางสาวธิรา นันทเมธา
61 Robinson Road #10-03,
Robinson Centre,
Singapore 068893
+65-6536-4338
+65-6536-4728
SICOSGSG
thira.nuntametha@scb.co.th

สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ผู้จัดการสาขา:
นายกนก สกุลคู
ที่อยู่:		
117 Lanexang-Samsenthai Road,
		
Ban Sisaket,
		
Muang Chanthaburi, Vientiane, 		
		
Lao People
โทรศัพท์:
+856-21-213-501
โทรสาร:
+856-21-213-502
Swift:		
SICOLALA
E-Mail:		
kanok@scb.co.th
สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:		
E-Mail:		

Ms. Chau Man Lai
P.O. Box 705 George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
+852-2524-4085
+852-2845-0293
SICOKYKY
wendy.chau@scb.co.th

สาขานครโฮจิมินห์
ผู้จัดการสาขา:
ที่อยู่:		
		
		
		
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Swift:		
E-Mail:		

นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์
Room 605-609, Floor 6, Kumho
Asiana Plaza, Saigon, 39 Le Duan		
Street , District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
+848-6285-6600
+848-3822-6550
SICOVNVX
saranya.skontanarak@scb.co.th

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

ธนาคารในเครือ		

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ - พนมเปญ
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป: Mr. Dara Chiv
ที่อยู่:			 26 Monivong Road, Sangkat
			 Phsar Thmei 2,
			 Khan Daun Penh, Phnom 		
			 Penh, Cambodia
โทรศัพท์:		 +855-23-213-601,
			 +855-23-213-602,
			 +855-23-426-145
โทรสาร:		 +855-23-426-116
Swift:			 SICOKHPP
E-Mail:			 dara.chiv@ccb.com.kh
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาพระตะบอง
ผู้จัดการสาขา:		 Mr. Chhin Chou
ที่อยู่:			 116/117 20 Ausapher
			 Village, Svay Por,
			 Battambang
โทรศัพท์:		 +855-53-953-313 to 5
โทรสาร:		 +855-53-952-266
E-Mail:			 chhin.chou@ccb.com.kh
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาเสียมเรียบ
ผู้จัดการสาขา:		 นายสุริยะ เติมเลิศมนัสวงษ์
ที่อยู่:			 No. 130 Sivatha Road, 		
			 Mondol 1, Sangkat Svay 		
			 Dangkum, Siem Reap
			 District, Siem Reap
			 Province
โทรศัพท์:		 +855-63-964-392
โทรสาร:		 +855-63-380-154
E-Mail:			 suriyah@ccb.com.kh
ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ - สาขาสีหนุวิลล์
ผู้จัดการสาขา:		 Mr. Sophy Nuon
ที่อยู่:			 242 Ekareach Street, 		
			 Sangkat 2,
			 Khan Mittapeab,
			 Sahanouville Province
โทรศัพท์:		 +855-34-934-777
โทรสาร:		 +855-34-934-999
E-Mail:			 sophy.nuon@ccb.com.kh
		

ส�ำนักงานผู้แทน

ส�ำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง
หัวหน้าส�ำนักงานผู้แทน:		
ที่อยู่:			
			
			
			
			
โทรศัพท์:		
E-Mail:			

Ms. Zhu Ying
Units 02-03, Level 15th
China World Office 1
Jianguomenwai Ave,
Chaoyang District
Beijing P.R. China
+86-1065994996-8
ying.zhu@scb.co.th

ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
หัวหน้าส�ำนักงานผู้แทน:		
ที่อยู่:			
			
			
โทรศัพท์:		
โทรสาร:		
E-Mail:			

นางสาววิทิตา ถิระพร
17/A Kabar Aye Pagoda Road,
Golden Valley Ward II, Bahan
Township, Yangon, Myanmar
+95-1-540-229
+95-1-543-667
vitita.theeaporn@scb.co.th
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ข้อมูลอ้างอิง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000102
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536
โทรศัพท์
0-2544-1000
Website
www.scb.co.th
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
0-2777-7777
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
0-2722-2222
นายทะเบียน
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
		

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1000

Senior Unsecured Notes
USD 750 million 3.5% due April 2019
		
		

Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street, 16th Floor
New York, New York 10005
United States

Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.20% due July 2022
		
		

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

ธ น า คา รไ ท ย พ า ณิ ชย์ จ� ำ กั ด ( ม หาชน)

Senior Unsecured Notes
USD 500 million 2.75% due May 2023
		
		

Deutsche Bank Luxembourg S.A
2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

Fiscal Agent
Senior Unsecured Notes
USD 750 million 3.5% due April 2019
		
		

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Senior Unsecured Notes
USD 400 million 3.20% due July 2022
		
		

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Senior Unsecured Notes
USD 500 million 2.75% due May 2023
		
		

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Level 52, International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

ผู้สอบบัญชี
นายวินิจ ศิลามงคล
หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
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ส รุ ป ต�ำ แห น่ ง รา ย กา ร ที่ ก�ำ ห น ด ตา ม แบ บ 5 6 - 2
หัวข้อ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หน้า
1, 38-39, 47-53

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

44-60

3. ปัจจัยความเสี่ยง

65-82

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5. ผู้ถือหุ้น
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

319-321, 370-371
315-318
318

7. โครงสร้างการจัดการ

38-39, 108-128

8. การก�ำกับดูแลกิจการ

94-128

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน
12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

อ้างถึงรายงานความยั่งยืน
129-133, 142-146
134-135
161-162, 169-181
147-159

